
 

1 
 

Kvalitetsstandard:  Dækning af nødvendige merudgifter 

Målgruppe Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der grundet 

en varig nedsat funktionsevne har merudgifter forbundet med den daglige 

livsførelse. 

Kriterier og omfang Merudgifterne er udgifter, der relaterer sig til en varigt nedsat 

funktionsevne. Der skal være tale om udgifter, som andre borgere på 

samme alder og i samme livssituation, men uden funktionsnedsættelse, 

ikke vil have.  

Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for hjælp 

og støtte, herunder eksempelvis behov for personlig og praktisk hjælp og 

støtte, hjælpemidler, træning mv. 

Følgende kriterier kan ligge til grund for tildeling: 

 Den nedsatte funktionsevne skal have indgribende karakter i den 

daglige tilværelse, så der ofte skal sættes ind med væsentlige 

hjælpeforanstaltninger f.eks. medicinsk behandling, hjælp fra 

netværk eller hjemmepleje, hjælpemidler etc. 

 Lægelig dokumentation på at en borger uden medicinsk behandling 

vil være akut livstruet eller i akut risiko for væsentlig 

funktionsnedsættelse. 

 Borgere med en ikke synlig eller umiddelbart konstaterbar 

medfødt lidelse kan få hjælp til dækning af merudgiften til diæt, 

når forskrifter om diæt følges. Det kan eksempelvis gøre sig 

gældende ved særlig fødevareallergi. 

 Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig 

legemsbygning, har behov for særligt dyrt eller særligt udformet 

tøj. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er 

nødvendig på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko. 

Ved tildeling af ”dækning af nødvendige merudgifter” lægges der vægt på 

borgerens samlede livssituation, herunder aktivitetsniveau, boligforhold, 

erhvervsforhold samt personlige forhold.  

Der kan ikke ydes dækning af nødvendige merudgifter til udgifter, der kan 

søges dækket efter anden lovgivning. 
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Der er via lovgivningen fastsat en årlig bagatelgrænse, som i 2015 udgør 

6.204 kr. pr. år. Det betyder, at man som borger skal have merudgifter ud 

over denne grænse. 

Formål Formålet med dækning af nødvendige merudgifter er: 

 at yde kompensation til borgere med en varig nedsat 

funktionsevne, hvor der er nødvendige merudgifter på grund af 

funktionsnedsættelsen. 

 at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat funktionsevne kan 

have en tilværelse, der er sammenlignelig med andre borgere på 

samme alder og i samme livssituation uden funktionsnedsættelse. 

Afgørelse Dækning af nødvendige merudgifter tilbydes efter en individuel faglig 

vurdering. Sagsbehandleren behandler en ansøgning om dækning af 

nødvendige merudgifter således, at det opleves mindst muligt indgribende 

for borgeren.  

Det er op til borgeren at sandsynliggøre sine nødvendige merudgifter. 

Hvorvidt der er behov for en personlig samtale i forbindelse med 

afgørelsen, vil være afhængig af den konkrete ansøgning. 

Det vil ofte være nødvendigt at udarbejde en funktionsevnevurdering, der 

kan suppleres af lægelig dokumentation, før der kan træffes en endelig 

afgørelse om tildeling. Indhentning af lægelig dokumentation sker efter 

borgerens samtykke. 

Borgeren modtager en skriftlig afgørelse. 

Levering Dækning af nødvendige merudgifter udbetales til borgerens Nem-konto. 

Der ydes en kontant udbetaling månedsvis forud. 

Merudgifterne fastsættes efter et samlet skøn af de faktiske merudgifter 

oprundet til nærmeste hele hundrede. 

Borgeren har oplysningspligt og dermed pligt til at oplyse Norddjurs 

Kommune om evt. ændringer i deres livssituation, som kan have betydning 

for merudgifterne. 

Aktiviteter Nedenstående er eksempler på, hvad der kan være nødvendige 

merudgifter. Listen er ikke udtømmende, men skal blot ses som nogle af 
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de hyppigst forekommende merudgifter: 

 Medicinudgifter 

 Befordring 

 Kost og diætpræparater 

 Ekstra vask og tørring af tøj 

 Håndsrækninger til f.eks. havearbejde, snerydning, 

vinduespudsning. 

 Driftsudgifter til bil, hvis borgeren grundet sin nedsatte 

funktionsevne har en særlig stor og driftsmæssig dyr bil 

 Beklædning. 

Kvalitetskrav Der er sagsbehandlingsfrist på 6 uger efter alle relevante oplysninger 

foreligger. 

Bevillingen vil som udgangspunkt gælde fra den førstkommende måned 

efter ansøgningstidspunktet. 

Opfølgning Bevillingen revurderes minimum 1 gang årligt. Ved revurderingen vurderes 

det, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for modtagelse af 

dækning af nødvendige merudgifter. 

Resultatet af opfølgning fremsendes skriftligt til borgeren og 

dokumenteres ved elektronisk journalføring. 

Bevillingen ophører, når borgeren påbegynder folkepension. 

Klage og ankemuligheder Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den 

skriftlige afgørelse, borgeren modtager. 

Såfremt borgeren ikke er enig i den afgørelsen, har borgeren mulighed for 

at klage til Norddjurs Kommune indenfor en frist på 4 uger.  

Klagen sendes til: 

Myndighedsafdelingens voksenteam 

Torvet 3 

8500 Grenaa 

Tlf.: 8959 1000 

Såfremt Norddjurs Kommune ikke giver borgeren medhold i klagen, 
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videresender Norddjurs Kommune klagen til Ankestyrelsen, som 

efterfølgende behandler klagen. 

Lovgrundlag  Lov om social service § 100 og bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 

2012 (nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse) 

Lov om social service § 148 stk. 2. (opfølgning og revurdering) 

Kontaktinformationer Myndighedsafdelingens voksenteam 

Torvet 3 

8500 Grenaa 

Tlf.: 8959 1000 

Vigtig information Borgere, der er tilkendt førtidspension før 2003, er ikke berettiget til 

dækning af merudgifter, medmindre de samtidig er bevilliget Borgerstyret 

Personlig Assistance efter Lov om social service § 95 eller lov om social 

service § 96. 

Godkendt på byrådsmøde den 25.08.2015 


