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Kvalitetsstandard for merudgiftsydelse efter lov om social service § 100
Lovgrundlag

Merudgiftsydelse efter lov om social service § 100.
Bekendtgørelse nr. 1248 af 13/11/2017 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.
Bestemmelsen i servicelovens § 100 er subsidiær i forhold til
andre bestemmelser i serviceloven og anden lovgivning.

Sagsbehandlingstid

Ansøgning om dækning af merudgiftsydelse behandles normalt inden for 8 uger efter modtagelse af ansøgningen. Hvis
der er behov for at kommunen indhenter yderligere oplysninger til brug for behandling af sagen, kan sagsbehandlingstiden dog forlænges.

Målgruppe

Dækning af merudgifter kan udelukkende tildeles borgere
mellem det fyldte 18. år og pensionsalderen, der har en varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er indgribende
i borgerens hverdag. Det er en forudsætning, at funktionsnedsættelsen medfører, at der ofte må sættes ind med ikke
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Følgende persongrupper skal ikke opfylde ovenstående kriterium, da den nedsatte funktionsevne er af en særlig karakter.
 Borgere der følger en diæt eller medicinsk behandling, hvor der foreligger dokumentation for, at ophør
med behandlingen enten vil være akut livstruende
eller medføre en umiddelbar risiko for væsentlig og
varig nedsat funktionsnedsættelse.
 Borgere som på grund af deformiteter, ganske særlige legemsbygning eller lignende har behov for specialbeklædning, eller har merudgifter til ekstraordinært slid på tøj og sko.
Borgere der er tilkendt førtidspension før 2013 er som udgangspunkt ikke berettiget til at få dækket merudgifter, med
mindre de modtager hjælp efter servicelovens § 95 eller §
96.

Formålet med indsatsen

Ydelsens formål er at yde kompensation til dækning af de
nødvendige merudgifter, som borger har som følge af en varig nedsat funktionsevne.
Formålet er endvidere at medvirke til, at borgeren og dennes
familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne, på samme alder og i samme livssituation.
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Sandsynliggjorte udgifter

Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af
borgerens sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter
ved den daglige livsførelse.

Udmåling af merudgiftsydelsen

Det er en betingelse for at modtage hjælpe efter § 100, at de
årlige udgifter samlet overstiger 6408 kr. (2018-tal). Grænsen
reguleres årligt.
Der fastsættes et standardbeløb på 1000 kr., hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger i intervallet 524 kr. – 1500 kr.
om måneden. Der fastsættes endvidere et standardbeløb på
2000 kr. om måneden, hvis de sandsynliggjorte merudgifter
ligger i intervallet 1501 kr. – 2500 kr. om måneden. Ved dokumenterede merudgifter på over 2500 kr. om måneden
dækkes de faktiske udgifter.

Levering af ydelsen

Merudgiftsydelsen udbetales månedsvist forud. Enkeltstående merudgifter udbetales i forbindelse med at de bevilges.
Ydelsen er skattefri.

Ydelsens indhold

Merudgiftsydelsen er økonomisk dispensation til dækning af
nødvendige merudgifter.
Borgeren skal selv afholde udgifter på linje med, hvad andre
på samme alder og i samme livssituation har. Det er således
kun udgifter herudover, der kan dækkes.
Ved I udmålingen af merudgifter tages altid højde for, om
dele af opgaven kan løses af en evt. ægtefælle/samlever,
børn eller andet netværk. Der skal altid foretages en konkret
og individuel vurdering på baggrund af oplysninger fra borgeren.
Hvis der er behov for særlig dækning af engangsudgifter, kan
der ydes en enkeltstående udbetaling. Dette gælder dog kun
for borgere, der i forvejen er berettiget til dækning af merudgifter. Engangsudgifter skal altid søges, forinden udgiften er
afholdt.

Merudgifter til diætkost

Diabetes kost

Borgere, der følger en anvist diæt, kan få dækket nødvendige
merudgifter til diætkost, hvis der foreligger dokumentation
for, at ophør med diætkost enten vil være akut livstruende
eller medføre en umiddelbar risiko for væsentlig og varig
funktionsnedsættelse. Dette gælder fx borgere med dokumenteret insulinkrævende diabetes, cystisk fibrose, PKU og
alcaptonuri.
Borgere med dokumenteret insulinkrævende diabetes kan
derudover få merudgifter til specialkost dækket, såfremt der
forligger lægelig dokumentation for, at det er nødvendigt i
forhold til blodsukkerregulering.
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Juice og druesukker

Sondeernæring

Medicinudgifter

Der kan ligeledes efter en konkret vurdering ydes merudgifter til juice og druesukker til en person med insulinkrævende
diabetes, såfremt der foreligger lægelig dokumentation herfor.
Sondeernæring kan kun dækkes, såfremt man samtidig med
sondemad også spiser almindelig kost. Hvis man udelukkende får sondemad, ydes der ikke tilskud til merudgifter, idet
60 pct. ydes via sundhedslovgivningen, og de øvrige 40 pct.
svarer til den gennemsnitlige udgift til almindelig kost. Betingelser for tilskud til sondeernæring henvises til egen læge.
Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter til hjælp til
den del af egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin, der ikke dækkes efter sundhedslovens regler. Det er en
betingelse, at den tilskudsberettigede medicin er ordineret
som følge af den nedsatte funktionsevne.
Der kan i særlige tilfælde ydes dækning til nødvendige merudgifter til ikke tilskudsberettiget medicin, hvis udgifterne er
en følge af den nedsatte funktionsevne.

Befordring

Hjælp til dækning af nødvendige udgifter til befordring kan
ydes uanset befordringsform, dvs. både til offentlige transportmidler, handicapbefordring, egen bil, lånt eller lejet bil
eller taxa kørsel.

Befordring i forbindelse med egen per- Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter forsonbil samt handicapbil efter SEL § 114 bundet med almindelig bil og handicapbil, herunder til befordring, forsikring mv. I enkelte tilfælde kan udgifterne dog
dækkes, hvis der er tale om helt særlige forhold, hvor det
kan sandsynliggøres, at borgeren ikke ville have haft bil, hvis
der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af borgerens
funktionsnedsættelse.
Ved merudgifter i forbindelse med befordring skal det derfor
først vurderes, hvorvidt borger ville have haft egen bil, såfremt borger ikke havde en funktionsnedsættelse.
Hvis det vurderes, at borger ville have haft egen bil, kan der
bevilges økonomisk tilskud efter SKATs laveste takst for befordringsfradrag. Der kan alene ydes merudgifter til det nødvendige transportbehov, der ligger udover, hvad personer
uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation har. Det kan fx være hospitalskontrol, fysioterapibehandling og kørsel, der foretages i situationer, hvor alternativet ville være transport på cykel, gåben.
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Er det som følge af den nedsatte funktionsevne nødvendigt
for borgeren at anskaffe en ekstraordinært stor og driftsmæssig kostbar bil fx en kassebil/MPV-bil, kan der ydes økonomisk dækning af de nødvendige merudgifter til at dække
differencen mellem udgifterne hertil og til en almindelig bil.
Dette kan være forhøjede benzinudgifter, udligningsafgift og
forsikringsafgifter.
Hvis det vurderes, at borger ikke ville have haft bil, hvis ikke
borger havde en funktionsnedsættelse, kan der bevilges
dækning af merudgifter til de typer kørsel, som andre personer almindeligvis har, herunder til:
- Fritidsinteresser: 1 gang ugentligt
- Personlig pleje: 1 gang månedligt
- Almindelige lægebesøg: 2 gange årligt
- Besøg hos familie/venner i nærområdet (indenfor 20
km): 1 gang om ugen
- Besøg hos familie/venner uden for nærområdet: 4
gange årligt.
- Aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel
vurdering.
Forskellen mellem prisen på den anvendte befordring og den
befordring som borgeren ville have haft uden funktionsnedsættelse, dækkes som merudgift. Merudgiften beregnes med
udgangspunkt i antal kørte kilometer x med statens lave
takst, fratrukket udgiften til rejsekort, månedskort eller lignende.
Derudover kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp til
betaling af andre driftsudgifter i forbindelse med befordring
af egen bil. Det kan f.eks. være forsikring, vægtafgift, serviceeftersyn og bilsyn. Der kan ydes hjælp til almindelige reparationer efter enkeltstående ansøgninger. Hjælpen skal altid
bevilges inden reparationen iværksættes. Når der ydes befordring efter statens laveste takst, ydes alene udgifter til
større reparationer, men ikke til almindelig service, dæk osv.,
idet udgifter hertil er inkluderet i taksten.
Befordring til kontrol og behandling

Befordring til kontrol og behandling, der er ordineret af
sundhedsvæsenet, skal som udgangspunkt dækkes efter
sundhedslovens regler. f.eks.
- transport på mere end 50 km dækkes af Regionen
- særtransport som bestilles af sygehuset dækkes af
Regionen
- hvis borger benytter muligheden for frit sygehusvalg,
dækkes kun den nødvendige udgift svarende til
transporten til det nærmeste sygehus, der tilbyder
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behandlingen.
De udgifter, som ikke dækkes efter anden lovgivning, kan
dækkes som merudgifter, såfremt behovet for kontrol og behandling er begrundet i borgerens funktionsnedsættelse.
Befordring til arbejde /uddannelse

Ved offentlig transport indhentes priser på rejseplanen.dk
Merudgifter til befordring til og fra arbejde skal ydes subsidiært i forhold til ligningslovens § 9d.
For de borgere, der ikke ville have haft bil, ydes statens laveste takst pr. kilometer fratrukket udgiften til rejsekort, månedskort eller lignende samt evt. tilskud til befordring ved
kørsel til arbejde og uddannelse.

Anden transport

Som udgangspunkt kan der bevilliges økonomisk tilskud til
den billigste transportform ved øget transportbehov. Hvis
borgeren ikke kan benytte offentlig transport på grund af
funktionsnedsættelsen, kan der bevilges økonomisk tilskud
til egenbetaling for handicapbefordring efter lov om trafikselskaber.

Kurser, medlemskaber og lignende

Der kan bevilges økonomisk tilskud til borgeren og nære pårørende til nødvendig deltagelse i kurser, medlemskaber
mv, som tager sigte på at sætte borgeren i stand til at leve et
liv som ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Beklædning

Hvis borger kan sandsynliggøre, at funktionsnedsættelsen
medfører særlige udgifter i forhold til beklædning, kan der
efter en konkret vurdering bevilges økonomisk tilskud hertil.
Disse udgifter dækkes som udgangspunkt med op til 300 kr.
pr. måned.
En merudgift til sko kan efter en konkret vurdering indregnes
med op til 500 kr. pr. år.
Udgifter til ekstra brug af sengetøj, oftere udskiftning af dyne, håndklæder mv. kan efter en konkret vurdering dækkes
med op til 500 kr. pr. år.

Ekstraudgifter til tøjvask

Der kan bevilges merudgiftsydelse til dækning af ekstra vask
med 8 kr. pr. vask. Ydelsen er udregnet af Energistyrelsen og
dækker udgiften for el, vand, sæbe og slid på maskinen.
Såfremt ekstra tørring er nødvendigt, kan der ydes 6 kr. pr.
ekstra tørring. Ydelsen er udregnet af Energistyrelsen og
dækker udgiften til el og slid på maskinen

Udgifter ved boligskifte

I tilfælde hvor borgerens funktionsnedsættelse nødvendiggør
et boligskifte, kan der bevilges økonomisk tilskud til neden-
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stående.
Flytning

Merudgifter kan efter en konkret vurdering dækkes, hvis
grundlaget for flytningen skyldes borgerens funktionsnedsættelse.

Indskud

Hjælp til betaling af indskud kan efter en konkret vurdering
dækkes. Det er alene merudgiften til betaling af den del af
indskuddet, som ikke dækkes af evt. tilbagebetalt indskud fra
tidligere bolig.

Husleje

Ekstra varmeudgifter

Såfremt borgeren er nødsaget til at flytte til en anden bolig
som følge af funktionsnedsættelsen, kan der ydes hjælp til at
dække udgifter til forhøjet husleje. Der kan alene bevilges
merudgifter til den huslejeforhøjelse, som skyldes den nedsatte funktionsevne.
Der kan efter en konkret vurdering i ganske særlige tilfælde
ydes merudgiftsydelse til ekstra varme i huset, såfremt borgeren kan sandsynliggøre, at den ekstra varme er en nødvendighed som følge af den nedsatte funktionsevne.
Der kan kun medregnes merudgifter til ekstra varme, hvis
der foreligger lægelig dokumentation på, at ekstra varme er
nødvendige og en følge af borgerens funktionsnedsættelse.
Varmeudgiften dækkes med op til 1500 kr. årligt.

Ekstra vandforbrug

Der kan i ganske særlige tilfælde og efter en konkret vurdering ydes merudgiftsydelse til ekstra forbrug af varmt vand,
såfremt borgerens funktionsnedsættelse direkte medfører,
at bad eller andet tager længere tid end det ville tage for andre uden funktionsnedsættelse.
Der kan kun medregnes merudgifter til varmt vand, såfremt
der forligger lægelig dokumentation på, at merudgifterne er
nødvendige og en direkte følge af borgerens funktionsnedsættelse. Det ekstra forbrug kan indregnes med højst 4 kr.
pr. bad. Ydelsen er udregnet af Energistyrelsen.
Hvis man tager udgangspunkt i, at borgeren bader dagligt, vil
vandforbruget som udgangspunkt kunne dækkes med op til
1500 kr. årligt. (4 kr. x 7 dage x 52 uger = 1456 kr.).

Ekstra elforbrug

Kommunen kan i ganske særlige tilfælde yde hjælp til elforbrug, hvis udgiften er uforholdsmæssig stort. Elforbruget til
hjælpemidler betragtes dog som udgangspunkt som en almindelig driftsomkostning.

Håndsrækninger

Hvis borger på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand
til at varetage opgaver i hjemmet, som er nødvendige for at
få en almindelig dagligdag til at fungere, kan der ydes hjælp
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til dækning af nødvendige merudgifter i form af håndsrækninger. Dette kan fx være til skift af elpærer, vinduespudsning, græsslåning, klipning af hæk og snerydning.
Der kan kun bevilges tilskud i de tilfælde, hvor det vurderes
sandsynliggjort, at borgeren selv ville have udført opgaverne,
hvis borgeren ikke havde funktionsnedsættelsen.
I den samlede vurdering tages der hensyn til, om der bor andre i husstanden, herunder ægtefælle/samlever, børn mv. I
vurderingen skal der tages hensyn til, om f.eks. ægtefællen
har dårligt helbred eller andet. Ligeledes skal der tages hensyn til, om der er større børn i husstanden, der kan hjælpe til.
Omvendt lægges der også ved vurderingen vægt på, om der i
husstanden er mindre børn, som medfører en begrænsning i
forældrenes evne til at varetage visse opgaver selv.
I forbindelse med håndsrækninger opgøres udgiften efter anslåede timeantal og med en timeløn svarende til en uuddannet medhjælper på FOAS løntrin 11, idet opgaverne ikke kræver særlige kompetencer.
Vinduespudsning

Der kan efter en konkret vurdering ydes merudgiftsydelse til
pudsning af vinduer og glasdøre 2 gange årligt indvendigt og
udvendigt. Hvis boligen er beliggende ud til togbane, vej med
tung trafik eller andet, der medfører ekstra behov for pudsning, kan der bevilges til yderligere pudsning.

Græsslåning

Der kan ydes merudgiftsydelse til græsslåning op til 1 gang
hver 14. dag i 6 måneder. Det anslås, at det almindeligvis tager ca. 1 time at slå en græsplæne på 500 m2.

Klipning af hæk

Der kan efter en konkret vurdering bevilges merudgifter til
klipning af hæk to gange årligt. Det vurderes, at det almindeligvis vil tage ca. 2 timer at klippe en hæk af gennemsnitligstørrelse.

Snerydning

Det vurderes, at det almindeligvis tager ca.30 minutter at
rydde et gennemsnitligt fortov. Der kan dog efter en konkret
vurdering bevilges til yderligere snerydning, hvis en borger
kan sandsynliggøre herfor.

Øvrige daglige og nødvendige håndsrækninger

Det er muligt at få udbetalt et standardbeløb på 500 kr. årligt
til mindre håndsrækninger, fx små reparationer, praktisk
hjælp til fx opsætning af billeder, skift af elpærer mv. hvis
borgeren kan sandsynliggøre merudgifter hertil.
Hvis borgeren kan sandsynliggøre, at der er væsentlig flere
opgaver i hjemmet end i en almindelig husstand, kan der foretages en individuel beregning heraf.
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Malerudgifter og anden vedligeholdel- Der kan ydes hjælp til dækning af udgifter til malerarbejde og
se
anden vedligeholdelse, hvis det vurderes, at borger uden
funktionsnedsættelsen selv ville have udført arbejdet selv.
Kommunen kan også medregne udgifter til ekstra slid på gulve eller vægge, såfremt disse er opstået som følge af borgers
funktionsnedsættelse, fx kørestolsbrugere.
Sports og fritidsaktiviteter

Der kan bevilges tilskud til sports- eller fritidsaktiviteter, såfremt det vurderes, at en ikke-handicappet person på samme
alder og i samme livssituation, ville have en sports- eller fritidsaktivitet. Der foretages en beregning af, hvilke eventuelle
merudgifter der efter en konkret vurdering, kan dækkes.
Der kan desuden bevilges økonomisk tilskud til særligt udstyr
som f.eks. sportskørestol i de tilfælde, hvor mulighederne for
at dyrke andre former for sport er meget begrænsede på
grund af den nedsatte funktionsevne.
Udgifter til handicapsport på eliteplan dækkes ikke af Ishøj
kommune som en merudgiftsydelse, da det vurderes at udøvelse af sport på eliteplan er et livsstilsvalg og ikke en nødvendighed i forhold til at leve et normalt dagligdagsliv som
andre i samme alder og livssituation.

Hvad er ikke omfattet af ydelsen

Der bevilges ikke støtte til:
Udgifter der kan dækkes af andre bestemmelser i serviceloven eller anden lovgivning
 F.eks. rengøringshjælp efter § 83
Egenbetaling der følger af en anden bevilling gennem den
sociale lovgivning
 Det følger af §11 i merudgiftsbekendtgørelsen § 11,
at der ikke kan bevilges økonomisk tilskud til dækning af egenbetaling på baggrund af anden bevilling i
den sociale lovgivning. Det kan fx være i forbindelse
med køb af forbrugsgoder efter servicelovens § 113,
dækning af evt. egenbetaling af hjælpemidler efter §
112 eller opladning og udgifter til batterier til hjælpemidler.
Frivillige forsikringer
 Der bevilges som udgangspunkt ikke økonomisk tilskud til Sygeforsikringen Danmark, ulykkeforsikring,
Falck eller andre private frivillige forsikringsordninger.
Behandlingsudgifter
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Behandlingsudgifter dækkes ikke efter § 100 i serviceloven men derimod efter sundhedslovgivningen.
Heriblandt er omfattet fodpleje, der har karakter af
behandling, ekstra udgifter til tandlægebesøg, fysioterapi, akupunktur mv.

Omberegning af ydelsen

Hvis der sker en ændring af borgerens sandsynliggjorte merudgifter, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed.

Klagemulighed

Ishøj kommunes afgørelser om merudgiftsydelse kan indbringes for Ankestyrelsen. Klage over afgørelse skal ske til Center
for Socialservice i Ishøj kommune senest 4 uger efter, at borger har modtaget afgørelsen. Klagen kan indbringes mundtligt eller skriftligt.

Revidering af kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk Kommuner i 2018.
Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år og ved større
ændringer.

