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Indledning

Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for 
Solrød Kommune. Kvalitetsstandarder er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød 
Kommunes værdigrundlag. 

Kvalitetsstandarden for § 100 er en samlet oversigt over de ydelser som Solrød Kommune tilbyder 
som kompensation til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse,som er 
nødvendig på grund af en funktionsnedsættelse.

Alle borgere i Solrød Kommune har krav på ens behandling, men samtidig foretages altid en 
konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp. 

Kvalitetsstandarden er med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en 
nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser, som Solrød Kommune tilbyder.

Målgruppen af borgere der kan bevilges § 100, er borgere der har en varig nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktion, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige 
tilværelse og medfører der må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Andre personer som ikke umiddelbart er omfattet af personkredsen, men vil kunne være berretiget 
er personer ,som følger en diæt (f.eks. cøliaki, lactoseintolerans). Dette gælder også for personer 
som har et ekstraordinært slid på tøj og sko eller har behov for særligt dyrt eller særligt udformet 
beklædning på grund af en særlig kropsbygning eller deformitet

Formålet med bevillingen er, at borgeren i videst muligt omfang kompenseres for sin nedsatte 
funktionsevne og hermed bliver lettet i de funktioner som begrænser borgeren.

Solrød Kommune har ansvar for merudgiftsydelser.

Værdigrundlag 
Værdigrundlaget i Solrød Kommune bygger på nedenstående nøglebegreber:

 Respekt og værdighed
 Fleksibilitet og valgfrihed
 Udvikling og kvalitet.
Respekt og værdighed udvises  ved:

- At omgangen med borger skal tage udgangspunkt i respekten for den enkelte.
- At tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og individualitet.
- At skabe mulighed for borgerens egen indflydelse på hverdagen.
- At fastholde hjælp til selvhjælp.
- At udvise respekt for privatlivets fred.

Fleksibilitet og valgfrihed udvises  ved:

- At lytte og samarbejde i en åben og konstruktiv atmosfære.
- At tilbyde den rette ydelse i den aktuelle situation ud fra en faglig og etisk vurdering.
- At inddrage borgeren i indholdet af de(n) tildelte ydelse(r).

Udvikling og kvalitet sikres fortsat  ved:

- Et dynamisk samarbejde både mellem borgere/personale og leverandørerne imellem.
- At ydelser leveres i henhold til helhedsvurdering og kvalitetsstandarder.
- At ydelser leveres med udgangspunkt i høj faglighed og borgernes ønsker.
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- At borgeren oplever en helhed i de leverede ydelser.
- At den enkelte borgers hidtidige livsstil så vidt muligt bevares.
- At samarbejdet foregår i en venlig og imødekommende atmosfære.

Servicemål
Sagsbehandlingstiden, når alle nødvendige oplysninger foreligger, er op til 3 måneder.

Solrød kommune vil generelt behandle ansøgninger om merudgifter så hurtigt som muligt inden for 
en 3 måneders periode. Har det ikke været muligt at træffe afgørelse inden for de 3 måneder 
tilskrives borgeren med oplysning om årsag hertil og med angivelse af hvornår der kan forventes 
en afgørelse på borgerens ansøgning.

Visitation/Ansøgning
Der ansøges om merudgifter enten via kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via 
www.borger.dk. Hvis man ikke har mulighed for at anvende digitale løsninger, kan man henvende 
sig i kommunens BorgerService og få hjælp til udfyldelse af ansøgning. Når alle relevante 
oplysninger er indhentet træffes en afgørelse. Borger tilskrives med en partshøring og med 
oplysning om muligheden for at komme med bemærkninger til den påtænkte afgørelse. Borger 
tilskrives herefter med en skriftligt begrundet afgørelse og med oplysning om muligheden for at 
klage over afgørelsen til Den Sociale Ankestyrelse.

Kommunen er forpligtiget til løbende mindst en gang årligt, at følge op på den enkelte sag for at 
sikre, at ydelsen fortsat opfylder sit formål.

Lovgivning 
Servicelovens § 100

Krav og forventninger til medarbejderne
Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde med borgeren. Medarbejderen skal udvise 
situationsfornemmelse, og altid være venlig og imødekommende overfor borgeren og dennes 
pårørende.

Medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov § 152. Tavshedspligten ophører ikke ved 
fratrædelse, der er livslang tavshedspligt.

Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Forventninger til borgere
Behandler medarbejderne med venlighed og respekt. 

At borgeren overholder de aftalte møder. Respekterer, at medarbejderne skal overholde gældende 
lovgivning og det politisk bestemte serviceniveau for Solrød Kommune.

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
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§ 100 merudgifter

Hvem kan modtage ydelsen Personer mellem 18 og folkepensionsalderen samt personer 
der har udsat / opsat udbetalingen af folkepensionen jf. 
bekendtgørelse 102 af 29. januar 2018

For at være omfattet af personkredsen for merudgifter skal 
borgeren have en varig funktionsnedsættelse, der er af 
indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som 
medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger. 

Udgangspunktet for vurderingen af, om borgeren er omfattet 
af personkredsen, er en konkret og individuel 
helhedsorienteret vurdering af borgerens 
funktionsnedsættelse, og det deraf afledte hjælpebehov. Ved 
den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til 
den daglige tilværelse, vil blandt andet indgå den 
pågældendes aktivitetsniveau, boligforhold, erhvervsforhold, 
helbredsforhold og personlige forhold, herunder om den 
pågældende er forælder. 

Merudgifter er skattefri og indkomstuafhængige. 
For udbetaling af merudgiftsydelse skal de nødvendige 
merudgifter samlet overstige bagatelgrænsen 6.408 kr.(2018-
priser). 
Udgiften skal sandsynliggøres og dokumenteres, hvor dette er 
muligt. 

Tilskuddet udgør et standardbeløb 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 merudgifter er i intervallet 
1.501 kr. - 2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere 
merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med 
et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Følgende personer er ikke berrettigede til at modtage § 100-
ydelser:

 Personer der har fået tilkendt førtidspension efter 
regler gældende ind til 1. januar 2003, medmindre 
personen er bevilget kontant tilskud efter 
servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig 
assistance efter § 96. 

Formål med ydelsen Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde 
kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, for de merudgifter som er en 
konsekvens af funktionsnedsættelsen. 

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. Det sker ved at sikre, at borgeren kan få 
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dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning 
for at få dagligdagen til at fungere. 

Metode til tildeling af ydelsen Ved ansøgning om merudgifter tager sagsbehandlingen 
udgangspunkt i ”funktionsevnemetoden” hvis formål er at 
sikre, at borger modtager den korrekte ydelse og der sikres 
ensartethed og gennemskuelighed i sagsbehandlingen.

Der sammenlignes med andre borgere uden 
funktionsnedsættelse ud fra et objektivt grundlag. 

Der tages altid udgangspunkt i Ankestyrelsens 
principafgørelser vedr. merudgifter for voksne. 

Kriterier for tildeling af 
ydelsen

Det er en betingelse for bevilling af ydelsen, at: 

 Udgiften er en nødvendig, direkte og 
sammenhængende følge af den nedsatte 
funktionsevne 

 Det er udgifter, som borgeren ikke ville have haft, hvis 
pågældende ikke havde haft en nedsat funktionsevne 

 Udgiften skal være et led i den daglige tilværelse 
 Udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning eller 

efter andre bestemmelser i Serviceloven. 

Ydelsens omfang

Udmåling og beregning af 
ydelsen

Ydelsen gives som en kontantydelse ud fra retningslinjer og 
takster fastsat af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold. 

Med sansynliggjorte merudgifter menes,at der udarbejdes et 
overslag,men ikke en detaljeret beregning over omfanget af 
behovet. I mange tilfælde vil en egentlig dokumentation dog 
være den letteste måde at ”sansynliggøre” behovet. 

Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående 
merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling 
uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter at 
personen allerede er berettiget til merudgiftsydelse. 

Merudgiftsydelsens bagatelgrænse er fastsat til 6.408 
kr.(2018-priser), svarende til 534 kr.(2018-priser) i de enkelte 
måneder. Merudgiftsydelsen og bagatelgrænse reguleres 
med satsreguleringsprocenten årligt den 1. januar. 

Ydelsen omfatter ikke: Der kan ikke ydes merudgiftsydelse til: 

 Egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale 
lovgivning 

 Driftsudgifter til hjælpemidler bevilget efter 
servicelovens § § 112-114 

 Udgifter, som borgere i almindelighed har. 
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Opfølgning Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, 
som ligger til grund for Solrød Kommunes fastsættelse af det 
udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse 
hermed. 

Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan 
personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at 
få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra 
den seneste fastsættelse. 

Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved 
sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det 
tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter 
fandt sted. 

Udbetaling af ydelsen Ydelsen er en kontantydelse, der udbetales månedsvis forud 
til borgeren ved indsættelse på borgerens Nem konto. 
Ydelsen er skattefri og uafhængig af borgerens indkomst. 

Klage over afgørelse Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. 
Klagen indsendes til: 
Visitations- og Koordinationsenheden 
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Din klage kan sendes via din e-boks som besvarelse på 
afgørelsen.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen revurderet. Såfremt 
Solrød Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre 
til Ankestyrelsen.


