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Hvad er støtte til nødvendige merudgifter til voksne? 
Støtte til nødvendige udgifter er en økonomisk indsats, som tager udgangspunkt i, at du 
kompenseres for de ekstra udgifter, du kan have, som konsekvens af dit nedsatte 
funktionsniveau. 

Hvem kan få støtte til nødvendige merudgifter? 
Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og har en varig nedsat fysisk eller 
psykiske funktionsevne, kan du søge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.  

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en:  

• langvarig lidelse, hvis  
• konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som 

medfører, at  
• der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.  
Det betyder, at det ikke er din lidelse eller diagnose, der i sig selv gør dig berettiget til 
hjælp, det er din nedsatte funktionsevne – altså hvordan du fungerer i det daglige – der 
skal vurderes.  

Du kan ikke få dækket dine merudgifter, hvis du modtager førtidspension efter den gamle 
førtidspensionslovgivning fra før 2003, medmindre du ud over din førtidspension også er 
bevilget kontant tilskud eller borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning). 

Hvordan får du støtte til nødvendige merudgifter? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt får behov for hjælp, skal du, en af dine pårørende eller eventuelt 
din læge kontakte Visitationen. 

Visitationen – Det Specialiserede Område 
Rådhusgade 5 

9330 Dronninglund 

Telefon: 
9945 4421 

Telefontid: 
Mandag – torsdag, kl. 8.00-14.00 

Fredag, kl. 8.00-13.30 

Efter den første kontakt/henvendelse vil en sagsbehandler aflægge dig et besøg, hvor I og 
eventuelt en af dine pårørende drøfter din situation og dit behov for hjælp. 

Tidspunktet for besøget vil afhænge af, hvad du har søgt om hjælp til. 

Bevilling af hjælpen 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 
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Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse med og en klagevejledning. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal vi senest have modtaget din klage indenfor 4 
uger. Herefter har vi 4 uger til at revurdere afgørelsen. 

Fastholder vi vores oprindelige afgørelse, eller giver vi dig delvist medhold, sender vi 
klagen videre til Ankestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. 

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 12 uger. 

Omfang/varighed 

Hvad kan der ydes hjælp til?  
Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som enkeltudgifter.  

Eksempler på nødvendige merudgifter kan være medicin, ekstra vask, transport til og fra 
behandling eller udgifter forbundet med handicapbil.  

Du kan kun få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af 
din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige, fx robotplæneklipper (og her 
sammenlignes der med ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan du ikke få 
støtte til.  

Hvis du kan få dækket udgifterne efter anden bestemmelse i serviceloven eller anden 
lovgivning, kan du ikke få støtte efter merudgiftsbestemmelsen.  

Beregning af støtte til nødvendige merudgifter  
De sandsynliggjorte nødvendige merudgifter skal udgøre mindst 6.888 kr. pr. år svarende 
til gennemsnitlig 574 kr. pr. måned (2022-takst).  

• Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem 574 kr. og 1.611 kr., får du 1.074 kr. 
pr. måned.  

• Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem 1.612 kr. og 2.685 kr., får du 2.148 
kr. pr. måned.  

• Hvis du har merudgifter over 2.685 kr. om måneden, og kan du dokumentere alle dine 
merudgifter, så kan du få dækket alle dine faktiske merudgifter.  

Dine merudgifter bliver opgjort fra ansøgningstidspunktet og et år frem.  

Din merudgiftsydelse ophører, hvis du ikke længere opfylder betingelserne. Det kan ske, 
hvis fx.  

• din funktionsevne er blevet bedre, eller hvis andre forhold i din situation har ændret sig.  
• lovgivningen bliver ændret.  
• du når folkepensionsalderen. Merudgiftsydelsen ophører ved udgangen af den måned 

du når folkepensionsalderen. 
Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af din indkomst, og du skal ikke betale 
skat af pengene.  
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Levering af hjælpen 
Udbetaling Merudgiftsydelsen udbetales månedsvis forud. Den udbetales normalt til dig 
som et kontantbeløb. 

Dine forpligtelser 
Når du søger om støtte til merudgift, er der brug for, at du opgiver relevante oplysninger og 
medvirker til Brønderslev Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, 
herunder indhentning af eventuelt lægeoplysninger.  

Hvis dine forhold ændrer sig, skal du oplyse Brønderslev Kommune herom, fx hvis du ikke 
længere har merudgifter til transport. Hvis du ikke gør dette, kan du blive mødt med et 
tilbagebetalingskrav. 

Opfølgning 
Kommunen laver løbende opfølgning på ydelsen, herunder en vurdering af, om du stadig 
opfylder betingelserne for at modtage ydelsen. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for støtte til merudgifter finder du i Lov om Social Service, jf. 
bekendtgørelse 170 af 24. januar 2022: 

§ 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.662 
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 6.888 kr. (2022-niveau) pr. år svarende til 574 
kr. (2022-niveau) pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.074 kr. (2022-niveau) 
pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 574 kr.-1.611 kr. (2022-
niveau) om måneden, og et standardbeløb på 2.148 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de 
sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 kr.- 2.685 kr. (2022-niveau) om 
måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.685 kr. (2022-niveau) pr. 
måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.665 

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren 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 m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne 
bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret 
personlig assistance efter § 96 

Samt i: 
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• Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter lov om 
social service BEK nr. 931 af 19/06/2020 

• Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (Vejl.10280 af 
14/12/2017) 

 

Godkendt i Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2023 
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