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NØDVENDIGE MERUDGIFTER 

Lovgrundlag 
 

Lov om social service § 100 (Nødvendige merudgifter ved den daglige 
livsførelse). 
Bekendtgørelse nr. 931 af 19. juni 2020 (Merudgiftsbekendtgørelsen) 
 

Formål At borgere med en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan 
få dækket nødvendige merudgifter til daglig livsførelse, der direkte 
relaterer sig til den nedsatte funktionsevne. Således at borgeren kan få 
dagligdagen til at fungere og være ligestillet med andre borgere, uden 
en funktionsnedsættelse, på samme alder og i samme livssituation. 
 

Målgruppe Borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen som har en varig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Med varig nedsat funktionsevne forstås en eller flere langvarige lidelser, 
hvis konsekvenser er af indgribende karakter i borgerens daglige 
tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke 
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 
 
Borgere der modtager førtidspension tilkendt efter den gamle 
førtidspensionslovgivning gældende ind til 1. januar 2003, er ikke i 
målgruppen, medmindre de, ud over førtidspensionen, også er bevilget 
kontant tilskud eller borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning).     
 
Borgerens boform har ikke indflydelse på hvorvidt han/hun er i 
målgruppen 
 
Særlig personkreds ifølge Merudgiftsbekendtgørelsen: 
Borgere, som har medfødte misdannelser eller mangler, men ikke 
synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, regnes for 
en del af målgruppen, så længe merudgifterne udelukkende omhandler 
udgifter til diæter og lignende, som borgeren følger ud fra bestemte 
forskrifter. Eksempelvis regnes Cøliaki, laktoseintolerans og 
fødevareallergi ikke for medfødte misdannelser. (Ankestyrelsens 
Principafgørelse 67-16) 
 
Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig 
legemsbygning eller lignende, har behov for særligt dyrt eller særligt 
udformet tøj, uden nødvendigvis at have nedsat funktionsevne, regnes 
for en del af målgruppen, så længe merudgifterne udelukkede 
omhandler udgifter til speciel beklædning eller ekstraordinært slid på 
tøj og sko.  
 

Visitationskriterier Visitationen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering.  
Udover at ansøgeren skal være i målgruppen, er der som udgangspunkt 
følgende kriterier for tildeling af ydelsen: 

• Merudgifterne skal være en konsekvens af den varigt nedsatte 
fysiske eller psykiske funktionsevne og de skal være 
nødvendige i forbindelse med den daglige livsførelse. 
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Merudgifterne skal ligge ud over udgifter som en person uden 
nedsat funktionsevne normalt selv afholder. 

• Merudgifterne skal ikke kunne dækkes efter anden lovgivning 
eller andre bestemmelser i lov om social service. Ej heller af 
Sygeforsikringen Danmark eller andre private forsikringer.  

• Merudgifterne må ikke udgøre egenbetaling efter andre 
bestemmeler i den sociale lovgivning. 

• Borgeren skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre den 
fornødne årsagssammenhæng til de merudgifter, som ønskes 
dækket. 

• De samlede sandsynliggjorte merudgifter, som borgeren er 
vurderet i målgruppen for, skal udgøre det til enhver tid 
gældende minimumsbeløb fastsat i lov om social service § 100, 
stk. 3. (pr. 01.01.21 udgør dette 6.804 kr.). 

 
Indhold Dækning af nødvendige merudgifter indeholder økonomisk støtte til 

eksempelvis følgende:  
• Specialkost og diætpræparater, på baggrund af lægelig 

dokumentation. 
• Lægeordineret medicin, fratrukket alle relevante tilskud efter 

anden lovgivning inkl. de tilskud, som søges via egen læge. 
• Håndkøbspræparater, på baggrund af lægelig vurdering. 

Fastsættelse sker ud fra en gennemsnitspris på et standard-
produkt.  

• Befordring, beregnes som hovedregel efter den billigste offentlige 
transportform uanset transportmiddel. Befordring indbefatter: 

- Kørsel til og fra fritidsaktiviteter, familiebesøg etc. 
(trivselskørsel) 

- Kørsel til og fra uddannelse  
- Kørsel fra borgerens hjem til nærmeste behandling og 

vederlagsfri fysioterapi, som ikke kan dækkes efter 
sundhedslovens regler.   

• Speciel beklædning 
• Drift af handicapbil (inkl. ekstra forsikringer), såfremt bilen er 

bevilget efter § 114 i lov om social service. Kun merudgifter til 
den bevilgede bil medregnes (Ankestyrelsens principafgørelse 70-
17). Der henvises til Skattestyrelsens fastsatte takster omkring 
kørselsfradrag, forsikring samt bilens brændstofforbrug. 

• Ekstra forbrugsudgifter til varme, vand, vask m.m. Der kan som 
udgangspunkt alene bevilges nødvendige merudgifter til de 
primære opholdsrum (varme), og ud fra et normalt forbrug for 
tilsvarende boliger/husstandsstørrelser (Ankestyrelsens 
principafgørelse 130-10) 

• Indskud i boliger, flytteudgifter, samt eventuel beregnet 
merudgift til bolig. 

• Håndsrækninger til praktiske gøremål. (Se særskilt uddybende 
afsnit vedrørende dette)  
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Særligt om 
Håndsrækninger  

Ved dækning af merudgifter til håndsrækninger medtages alene 
praktiske gøremål i forbindelse med borgerens helårsbolig. Og der 
kigges på husstandens samlede ressourcer. Beregningsgrundlaget tager 
udgangspunkt i FOA’s overenskomst for lønninger på KL-området.  
Kontantfradraget i Boligjobordningen (håndværkerfradraget) indregnes 
ved beregning af merudgifter, så den faktiske merudgift nedsættes med 
fradragsværdien, såfremt håndsrækningen er omfattet af ordningen. 
Kan borgeren ved opfølgning påvise, at hele eller dele af fradraget i 
Boligjobordningen er anvendt til andet formål, foretages der en 
regulering, hvis dette ville have ændret på udbetalingsniveauet. 
 
Dækning af merudgifter til håndsrækninger tager afsæt i følgende 
serviceniveau, dog altid ud fra en konkret og individuel vurdering: 

• Græsslåning, max 1 gang ugentligt i perioden april – september. 
• Snerydning af borgers fortov og adgangsforhold til boligen.  
• Hækklipning, én gang årligt inkl. evt. bortkørsel af hækaffald. 
• Udvendig vinduespudsning, 1 gang årligt inkl. vask af 

vinduesrammer. (Indvendig vinduespudsning kan søges efter lov 
om social service § 83.)  

• Rensning af tagrender, 1 gang årligt.   
• Øvrige daglige håndsrækninger forbundet med primære 

opholdsrum, fx. småreparationer, hjælp til opsætning af billeder, 
skift af elpærer o. lign. Der vil blive tale om en skønsmæssig 
afgørelse. 
 

(Se Ankestyrelsens principafgørelse 28-16. Om kommunernes ret til at 
udarbejde vejledende serviceniveauer for håndsrækninger) 
 

Hjælpens omfang og 
varighed 
 

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte 
merudgifter udgør mindst 6.804 kr. pr. år, svarende til 567 kr. pr. 
måned (2021-niveau). Beløbet reguleres hvert år d. 1. januar med 
satsreguleringsprocenten.   
Merudgifterne bliver opgjort fra ansøgningstidspunktet og et år frem. 
Omberegning med fastsættelse af tilskuddet på ny, kan tidligst ske når 
der er gået et år regnet fra den seneste fastsættelse.  
Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af borgerens 
indkomst, og der skal ikke betales skat af pengene. 
 
Tilskuddet fastsættes ud fra nedenstående: 

- Merudgifter mellem 567 – 1.592 kr. pr. måned berettiger til et 
tilskud på 1.061,- kr. pr. måned.  

- Merudgifter mellem 1.593 – 2.653 kr. pr. måned berettiger til 
et tilskud på 2.123,- kr. pr. måned.  

- Dokumenterede merudgifter over 2.654 kr. pr. måned 
berettiger til et tilskud med et beløb svarende til de faktiske 
merudgifter.  
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Tilskuddet ydes, som udgangspunkt, som en kontant ydelse, der 
forudbetales løbende i månedlige rater til borgerens Nemkonto. Visse 
ydelser kan dog betales af kommunen direkte til en leverandør. Beløb, 
som kommunen betaler direkte til en leverandør, modregnes i det 
månedlige tilskud, som borgeren får udbetalt. 
 
Skulle der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, 
kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det 
månedlige beløb. En enkeltstående merudgift kan eksempelvis være et 
nødvendigt kursus direkte relateret til funktionsnedsættelsen. 
 
Overstiger den enkeltstående merudgift minimumsbeløbet, kan 
borgeren få denne dækket uden i forvejen at modtage det ovennævnte 
månedlige tilskud.  
Overstiger den enkeltstående merudgift ikke minimumsbeløbet, men 
har borgeren i forvejen løbende merudgifter, der ikke dækkes pga. ikke 
opnået minimumsbeløb, kan løbende og enkeltstående merudgifter 
sammenlægges så de kommer over minimumsbeløbet. Borgeren bliver 
derved berettiget til dækning af nødvendige merudgifter i et år. 
 
Tilskuddet bortfalder: 

- Ved udgangen af den måned, hvor borgeren når 
folkepensionsalderen eller dør.  

- Hvis betingelserne ikke længere er opfyldt, lovgivningen 
ændres eller hvis merudgifterne er lavere end oprindeligt 
antaget, og de derfor samlet set ikke overstiger 
minimumsbeløbet.  

- Hvis en borger, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, 
overgår til førtidspension. 

 
Visitationsprocedure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansøgning sendes til Team social i Myndighed, Center for 
Socialområdet, Guldborgsund Kommune, hvortil der også kan stilles en 
generel forespørgsel. Borgeren vil modtage kvittering som 
dokumentation på at ansøgningen er modtaget.  
Ansøgninger behandles ud fra en konkret og individuel vurdering af 
borgerens nedsatte funktionsevne og betydningen heraf, set ud fra en 
helhedsvurdering af borgerens samlede livssituation. Sagsbehandleren 
indhenter lægelig dokumentation på diagnose, prognose og iværksat 
behandling, herunder nærmere oplysninger om lidelsens indgribende 
karakter for borgeren i hverdagen. Herudover kan der indhentes 
oplysninger om status på borgeren, når denne er med eller uden 
medicinsk behandling. (Ankestyrelsens principafgørelse 84-19)  
 
Som led i sagens behandling anvendes Socialministeriets 
Voksenudredningsmetode. Voksenudredningsmetoden er en metode, 
der er udviklet til sagsbehandling og udredning på voksenområdet. Ved 
den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til den 
daglige tilværelse indgår blandt andet borgerens aktivitetsniveau, 
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boligforhold, erhvervsforhold, helbredsforhold, personlige forhold m.v. 
Hvis borgerens funktionsnedsættelse enten er ubetydelig eller hvis 
behov for kompensation er åbenlys kan det undlades at anvende 
voksenudredningsmetoden (Ankestyrelsens principafgørelse 50-19) 
 
Når sagsbehandlingen er afsluttet, får borgeren en skriftlig begrundet 
afgørelse.  
Borgeren skal som udgangspunkt medvirke ved behandling af sin sag 
og har pligt til at oplyse om ændringer i sine forhold, der kan have 
betydning for bevillingen. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke ved 
oplysningen af sin sag, kan konsekvensen være, at kommunen træffer 
afgørelse på det foreliggende grundlag, hvilket kan medføre at 
borgeren ikke får den bevilling, ydelse eller støtte borgeren har søgt 
om, eller at en allerede bevilget ydelse standses. (Der henvises til lov 
om retssikkerhed og administration på den sociale område §§ 10, 11, 
11 b og 12, nr. 3) 
 
Sagsbehandleren foretager kontinuerligt opfølgning af merudgiftssagen 
en gang årligt og eventuelt ved ændret behov i løbet af året. Ved 
opfølgning skal borgeren sandsynliggøre eller dokumentere sine 
udgifter. Opfølgningen sker for at sikre at den udmålte ydelse dækker 
de konkrete behov og at borgeren fortsat opfylder betingelserne for 
tilskud. 
 

Sagsbehandlingstid Alle ansøgninger om dækning af nødvendige merudgifter behandles 
hurtigst muligt. For ansøgninger vedrørende diabetes er 
sagsbehandlingstiden maksimalt 4 uger. For øvrige ansøgninger kan 
der være op til 10 ugers sagsbehandlingstid afhængigt af hvor 
omfattende udredningen af borgerens situation er. 
 
Sagsbehandlingstiderne fremgår af Guldborgsund Kommunes 
hjemmeside (www.guldborgsund.dk) 
 

Klagemuligheder Såfremt borgeren ikke er enig i Guldborgsund Kommunes afgørelse om 
bevilling af nødvendige merudgifter, kan der inden 4 uger fra 
modtagelse indgives en klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. 
Klagen skal indgives til:  
 
Guldborgsund Kommune, 
Myndighed 
Center for Socialområdet  
Parkvej 37 
4800 Nykøbing Falster  
 
Herefter revurderer Guldborgsund Kommune afgørelsen. Såfremt 
Guldborgsund Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klage, 
afgørelse samt relevante bilag og akter til Ankestyrelsen.  
Borgeren orienteres, når sagen videresendes. 
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