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Indledning
Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for Solrød 
Kommunes borgere. 
Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning og med udgangspunkt i Solrød kommunes 
pejlemærker.

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.

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

Alle borgere i Solrød Kommune har krav på en ensartet service, der tager udgangspunkt i den enkeltes 
samlede situation. Der skal være overensstemmelse mellem dine behov for hjælp, og den ydelse der bevilges.
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Lovgrundlag for ydelsen

§ 100 i Lov om Social Service. 

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse nr. 1248 af 13. november 2017.

Hvad er formålet med ydelsen?

Dækning af nødvendige merudgifter, kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
for, at du og din familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne 
på samme alder og i samme livssituation har. 

Hvad omfatter ydelsen?

Dækning af nødvendige merudgifter, som er en konsekvens af din funktionsnedsættelse. Ydelsen omfatter 
nødvendige merudgifter fra 6.540 kr. årligt jfr. satser fra Ministeriet på det Sociale område.

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 du allerede er berettiget til 
merudgiftsydelse. 

Hvem kan modtage ydelsen

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

Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen.

Du er nået folkepensionsalderen og har opsat udbetalingen af din folkepension. For at få opsat din 
pension skal du arbejde mere end 1.000 timer årligt. 

Du modtager førtidspension efter pensionsloven. Pensionen er tilkendt efter 1. januar 2003. Hvis du 
modtager førtidspension efter reglerne fra før 2003, kan du få tilskud til merudgifter, hvis pensionen er 
”hvilende”, eller du modtager borgerstyret personlig assistance (BPA).

§ 100 merudgifter
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Hvordan ansøger du om dækning af nødvendige merudgifter?

Du skal ansøge om nødvendige merudgifter via kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via 
www.borger.dk. Har du ikke mulighed for at anvende digitale løsninger, kan du henvende dig i Solrød 
Kommunes BorgerService og få hjælp til selvbetjening. 

Når du ansøger om dækning af nødvendige merudgifter, skal du kunne dokumentere din funktionsnedsættelse 
og sandsynliggøre, at det medfører ekstra udgifter for dig. 

Hvordan vurderer Solrød Kommune din ansøgning?

Ved ansøgning om nødvendige merudgifter tager sagsbehandlingen udgangspunkt i ”funktionsevnemetoden” 
hvis formål er at sikre, at du modtager den korrekte ydelse og der sikres ensartethed og gennemskuelighed i 
sagsbehandlingen. 

Sagsbehandlingen sker ud i fra en konkret, individuel vurdering af dig. For at komme i betragtning til ydelsen 
skal du have varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have årlige anerkendte merudgifter svarende 
til ministeriets fastsatte beløb.

Der sammenlignes med andre borgere uden funktionsnedsættelse ud fra et objektivt grundlag. 
Der tages altid udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelser vedr. merudgifter for voksne.

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 du ikke ville have haft, hvis du 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.

Sagsbehandlingstid

Solrød Kommunes sagsbehandlingstid vedrørende dækning af nødvendige merudgifter er 3 måneder, når 
kommunen har modtaget alle relevante oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter behov. 

Du tilskrives med en partshøring og med oplysning om muligheden for, at komme med bemærkninger til den 
påtænkte afgørelse. Du tilskrives herefter med en skriftligt begrundet afgørelse og med oplysning om 
muligheden for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. 

Har du spørgsmål til din sag, kan du kontakte Visitations- og Koordinationsenheden på telefon: 56 18 24 32 i 
kommunens åbningstid.

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
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Kriterier for tildeling af ydelsen

Du skal have 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. 

Ved varigt nedsat funktionsevne betyder, at du har en varig lidelse, som har stor indgriben på din hverdag. 
Endvidere medfører din lidelse, at du har brug for væsentlige hjælpeforanstaltninger for eksempel fleksjob, 
hjælpemidler i sammenhæng med personlig og praktisk hjælp i hjemmet.

Hvad skal du gøre når du har modtaget en afgørelse?

Har du fået bevilget dækning til nødvendige merudgifter, bliver den udbetalt til din nem konto. Bevilling af 
merudgiften træder i kraft fra ansøgningstidspunktet.

Har du fået afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen.
En klage kan sendes som besvarelse på din afgørelse, via e-boks. I klagen bedes du begrunde hvorfor du er 
uenig i kommunes afgørelse.

Når Visitations- og Koordinationsenheden har modtaget en klage, skal klagen genvurderes inden for 4 uger 
efter modtagelse af klagen. Fastholder kommunen afgørelsen, sendes sagen videre til behandling i 
Ankestyrelsen. Du vil få en skriftlig meddelelse af Ankestyrelsen. 

Ydelsen omfatter ikke

Egenbetaling efter andre bestemmelser i Lov om social Service og Lov om beskæftigelse.

Sundhedslovs ydelser og udgift der dækkes af privat sygeforsikring.

Driftsudgifter til hjælpemidler bevilget efter Servicelovens § § 112, 114 og §§ 116.

Udgifter, som borgere i almindelighed har.

Hvilke krav gælder for dig som modtager ydelsen?

Det er dit ansvar at opgive relevante oplysninger og medvirke til at klarlægge dine behov og dit 
funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger. 

Du skal: 
bidrage til at sandsynliggøre eller dokumentere dine udgifter

have det bedst mulige overblik over dine merudgifter, inden du ansøger om økonomisk hjælp.

give Solrød Kommune besked, hvis du får væsentlig lavere eller højere merudgifter inden næste 

opfølgning

give Solrød kommune besked, hvis du flytter til en anden kommune.
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Udbetaling af ydelsen

Merudgiftsydelsens bagatelgrænse er fastsat til 6.540 kr. (2019 sats), svarende til 545 kr. (2019 sats) i de 
enkelte måneder. Merudgiftsydelsen og bagatelgrænse reguleres med satsreguleringsprocenten årligt den 
1. januar. 

Nødvendige merudgifter fra 545 kr. om måneden til 1.530 kr. om måneden = 1.020 kr. i månedlig ydelse
Nødvendige merudgifter fra 1.531 kr. om måneden til 2.550 kr. om måneden = 2.040 kr. i månedlig ydelse
Merudgifter fra 2.551 kr. om måneden skal alle dokumenteres, der ydes fuld dækning af faktiske 
dokumentere nødvendige merudgifter.

Ydelsen er en kontantydelse, der udbetales månedsvis forud til din nem konto. Ydelsen er skattefri og 
uafhængig af din indkomst.

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 du 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.

Hvor længe kan du få ydelsen?

Ydelsen er en løbende ydelse. 

Hvis kommunen konstaterer, at du ikke længere er berettiget til dækning af merudgifter, ophører ydelsen 
med udgangen af den måned, hvor det konstateres. 

Merudgiftsydelsen bortfalder ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen eller dør. 

Opfølgning 

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

Du har som borger pligt til at medvirke til de løbende opfølgninger jfr. Retssikkerhedsloven § 11.

Revideret august 2019
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