Kvalitetsstandard for merudgifter
Lovgrundlag
Lov om social service § 100
Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige
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
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har
opsat 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 bestemmelser 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 skønnede merudgifter udgør
mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de
skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt
med 100 (reguleres årligt via bekendtgørelse)
Stk. 4. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke
udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om
personkredsen for merudgiftsydelsen.
Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension, er ikke berettiget til ydelser efter denne
bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget borgerstyret personlig assistance efter §
96.

Bagatelgrænse
Tilskud til merudgifter fastsættes ud fra de nødvendige, sandsynliggjorte merudgifter, dog
med en bagatelgrænse, jf. § 100, stk. 3 .
Bagatelgrænsen er 534 kr. om måneden/6.408 kr. årligt (2017 satser).
Bagatelgrænsen reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, første gang var
1/1-14.
Der er ikke krav om, at udgifterne hver måned skal overstige 534 kr. Opgørelsen sker på
årsbasis og ydelsen udbetales herefter med et gennemsnitligt månedligt beløb, der rundes
op til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.
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Formål
Formålet med merudgiftsydelsen er, at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse,sådan at borgeren kan leve et liv så tæt på det normale som muligt. Eller at
merudgiftsydelsen skal medvirke til, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og dennes familie kan leve så almindeligt et liv som andre ikke
handicappede/ personer på samme alder og i samme livssituation.

Målgruppe
Personer mellem 18 og 65 år med varigt ned-sat fysisk eller psykisk funktionsevne og til
per-soner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om
social pension har opsat 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 bestemmelser i loven.
Stk. 2. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for
den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der
ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Stk. 3. Personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, er ikke berettigede til ydelser efter lovens § 100,
medmindre de tillige er bevilget tilskud efter lovens § 96.
Stk. 4. Personer, der modtager invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, kan samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter lovens § 100.

§ 2. Personer, som har medfødte misdannelser eller mangler men ikke synligt eller
umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til
diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.
Stk. 2. Udgifter til særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og
personer med Alcaptonuri afholdes af staten og diætpræparaterne udleveres af Kennedy
Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental
retardering.

§ 3. Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller
lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter
hertil. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af
ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder ekstraordinært slid på ortopædisk sko.

Bevilling
Når samtaleskema og ansøgning er modtaget fordeles sagen til en sagsbehandler.
Sagsbehandleren indkalder borgeren til samtale hvor samtaleskema, funktionsevne og
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merudgifter gennemgås i fællesskab. Efterfølgende vurderes personkreds og merudgifter.
Hvis merudgifterne overstiger 6408 kr. årligt (2017-sats) og man er omfattet af
personkredsen, er men berettiget til merudgiftsydelser.
Efter endt sagsbehandling, tilskrives borger bevilling eller afslag.Ydelsen opfølges årligt.
Enten ved at borger bliver indkaldt til samtale eller ved at borger får tilsendt et
opfølgningsbrev.

Ydelsen
Når de nødvendige merudgifter overstiger 6408 kr. årligt (2017-sats), er man berettiget til
en merudgiftsydelse.Ydelsen er skattefri og uafhængig af indtægt. Ydelsen udbetales
forud og man er berettiget fra d. første i måneden efter ansøgningen er modtaget.

Ansøgning og sagsbehandlingstid
Ansøgning og samtaleskema sendes til Jammerbugt Kommune, Myndighedsafdelingen,
Toftevej 43, 9440 Åbybro.
Når Myndighedsafdelingen har modtaget ansøgning og samtaleskema er Jammerbugt
Kommunes sagsbehandlingstid for ansøgninger om § 100 højst 8 uger.
Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet til du modtager afgørelsen.
Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, skal du have
skriftlig besked fra din rådgiver med oplysning om, hvornår du vil modtage afgørelsen.
Reglerne findes i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område § 3
stk.2.

Klage
Kommunens afgørelser kan indbringes for det sociale nævn, jf.Servicelovens § 166, stk.
1,og retssikkerhedslovens § 60, stk. 1 og 2.
Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, indgive
din klage mundtligt eller skriftligt til:
Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen
Toftevej 43,9440 Aabybro
Kommunens afgørelser kan indbringes for Ankrestyrelsen, jf. Servicelovens § 166, stk.
1,og retssikkerhedslovens § 60, stk. 1 og 2.
Din rådgiver kan være dig behjælpelig med at formulere klagen.
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Når Kommunen har modtaget din klage, vil din rådgiver revurdere din sag. Såfremt du ikke
får medhold ved denne revurdering, skal Kommunen videresende din klage til behandling i
Ankestyrelsen.
Kontakt ved personligt fremmøde
Myndighedsafdelingen, Stationsvej 7, Brovst
Telefon: 7257 7305 eller 7257 7776

Postadresse
Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen
Toftevej 43
9440 Aabybro
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