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Kvalitetsstandard § 100 i Lov om social service 

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. § 100 i Lov om 

social service. 

Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.  

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan 

forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen. 

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for 

hjælp. 

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af 

hjælp.  

Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det. 

 

Dækning af merudgifter 
Når kommunen modtager en ansøgning om støtte til dækning af merudgifter vil en sagsbehandler i 

samarbejde med borgeren beskrive borgerens behov for støtte med henblik på at vurdere og afklare 

om og i hvilket omfang, borgeren er berettiget til at modtage den ansøgte støtte. Kommunen an-

vender voksenudredningsmetoden (VUM). Voksenudredningsmetoden giver et overblik over borge-

rens situation og konkrete støttebehov i forhold til en række temaer. Konklusionen er en samlet, 

faglig og individuel vurdering, der er afgørende for, om borgeren indstilles til støtte. 

 

Kvalitetsstandard  

1. Lovgrundlaget 
§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den dag-

lige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om 
social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har op-
sat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af 
den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestem-
melser i denne lov. 

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for 
den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. 

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter 
udgør mindst 6.408 kr. pr. år svarende til 534 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbe-
løb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr.-1.500 
kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte mer-
udgifter er i intervallet 1.501 kr.-2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merud-
gifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske mer-
udgifter. 

Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgif-

ter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkred-
sen for merudgiftsydelsen. 

Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne be-
stemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret per-
sonlig assistance efter § 96. 

 

2. Formålet Merudgifter er de ekstra omkostninger, borgeren kan have som følge af 

varigt nedsat funktionsevne. 

  

Tilskud til nødvendige merudgifter kan medvirke til, at borgeren og hans 

familie ikke stilles i en økonomisk dårligere situation end borgere, som 

har samme alder og er i en sammenlignelig livssituation, men ikke har 
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nedsat funktionsevne. Forma ̊let er altså at borgeren og hans familie kan 

leve et så almindeligt et liv som muligt. 

 

3. Målgruppen For at få tilskud til merudgifter skal borgeren opfylde en af følgende 

betingelser: 

 

- Borgeren skal være mellem 18 a ̊r og folkepensionsalderen og 

have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

- Borgeren er na ̊et folkepensionsalderen og har opsat udbetalingen 

af sin folkepension. For at fa ̊ opsat sin pension skal man arbejde 

mere end 1.000 timer om a ̊ret. 

- Borgeren modtager førtidspension efter pensionsloven. Pensionen 

er tilkendt efter 1. januar 2003. Hvis borgeren modtager 

førtidspension efter reglerne fra før 2003, kan borgen kun fa ̊ 

tilskud til merudgifter, hvis pensionen er ’hvilende’, eller borgeren 

modtager borgerstyret personlig assistance (BPA). 

 

Med varigt nedsat funktionsevne forstås: 

 

1) langvarig lidelse, hvis 

2) konsekvenser for borgeren er af indgribende karakter i den 

daglige tilværelse, og som medfører, at 

3) der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger 

fx fleksjob, handicapbil, hjælpemidler i sammenhæng med andre ydelser, 

personlig og praktisk hjælp i hjemmet, ledsagelse mv. 

 

4. Indhold og 

omfang af 

indsatsen 

Borgeren kan kun få dækket nødvendige merudgifter, som borgeren har 

på grund af sin nedsatte funktionsevne. 

 

For at modtage tilskud, skal borgeren have merudgifter for mere end den 

fastsatte takst, som er 6.408kr. (534 kr. pr. måned). Der er tale om en 

minimumsgrænse som reguleres én gang årligt. Den aktuelle minimums-

grænse kan ses på www.borger.dk 

 

Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis borgeren 

har sandsynliggjort merudgifter mellem 534 kr. og 1.500 kr. pr. måned. 

Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis borgeren 

har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.501 kr. og 2.500 kr. pr. må-

ned. 

Hvis borgeren har merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, kan borge-

ren få tilskud svarende til merudgifterne. Der kræves her dokumentation 

for alle merudgifterne. 

 

Tilskuddet er skattefrit. Borgerens indkomst har ingen betydning for, om 

borgeren kan modtage tilskud til merudgifter. 

 

Eksempler, hvor merudgifter dækkes: 

• medicin 

• kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid 

• beklædning og sko 

• håndsrækninger 

• ekstra vask 

• lægeordineret medicin 

 

Se også oversigt i håndbog til § 100 med eksempler på, hvad man kan 

og ikke kan få dækket merudgifter til. 
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Betingelser for at få dækket merudgifter er, at merudgiften er: 

• Nødvendig, dvs. der skal være indikation for, at den skal afholdes 

• En følge af den nedsatte funktionsevne, dvs. at den skal være di-

rekte eller indirekte sammenkædet med borgerens funktionsned-

sættelse 

• Et led i borgerens daglige livsførelse, dvs. at udgiften skal ud-

springe af borgerens private liv, og ikke af behandling, uddan-

nelse, arbejde eller lignende 

• Omfattet af den almindelige sektoransvarlighed, dvs. at der er 

tale om en udgift, som skal afholdes af den sociale sektor, og ikke 

af fx behandlings- eller undervisningssektoren. 

 

5. Hvilke udgifter 

indgår ikke i 

ydelsen? 

Eksempler, hvor merudgifter ikke dækkes: 

• Abonnementer og lydbøger 

• Egenbetaling på andre bevillinger 

• Strøm til opladning af hjælpemidler 

• Foreningskontingent 

• Internet og licens 

• Ledsager og ledsageudgifter 

• Telefon 

 

6. Hvad omfatter 

indsatsen? 

- Økonomisk tilskud eller naturalier. Naturalier kan fx være 

medicintilskud. 

- Udbetaling af medudgiften træder i kraft fra ansøgningstidspunktet. 

 

7. Opfølgning på 

indsatsen 

Borgerens bevilling revurderes efter behov, dog mindst hvert andet år. 

Sker der ændringer i borgerens situation, som har betydning for merud-

giftens omfang, skal borgeren kontakte sagsbehandleren, hvorefter der 

vil blive taget stilling til, om der skal ske en revurdering. 

 

Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved stigninger ske med 

tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor borgeren har meddelt stig-

ning i de sandsynliggjorte merudgifter. 

 

8. Hvad er 

borgerens 

ansvar? 

Det er borgerens ansvar: 

- at opgive relevante oplysninger og medvirke til at klarlægge sine behov 

og sit funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger. 

- bidrage til at sandsynliggøre/dokumentere sine merudgifter. 

- at have det bedst mulige overblik over sine merudgifter, inden 

borgeren søger om økonomisk hjælp. 

  

9. Øvrige 

relevante 

oplysninger 

Hvis borgeren får bevilget dækning af merudgifter, kompenseres 

borgeren for den del af udgiften, som er en direkte følge af hans/hendes 

funktionsnedsættelse. 

Borgeren kan ikke få bevilget dækning af merudgifter, hvis den udgift, 

borgeren søger dækket, kan afholdes efter andre bestemmelser i den 

sociale lovgivning. 
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