
KVALITETSSTANDARD 
 
Merudgifter  

Godkendt Hjørring Byråd 22. juni 2022 
 
 
Lovgrundlag    Lov om social service § 100 (Lovbekendtgørelse nr. 1548 af 

den 2021-07-01) 
 
Bekendtgørelse nr. 931 af 2020-06-19 om nødvendige mer-
udgifter ved den daglige livsførelse. 
 
Vejledning nr. 10280 af den 14-12-17. 

    
    
Målgruppe   Borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, dog undtaget 

borgere, der er bevilget og modtager pension efter pensions-
loven, der var gældende indtil 1. januar 2003 (gammel pen-
sionslov), medmindre disse borgere samtidig er bevilget kon-
tant tilskud efter § 95 eller BPA-ordning efter § 96. 
Borgere med varigt, nedsat fysisk- eller psykisk funktionsev-
ne. Der skal være tale om en langvarig lidelse, hvis konse-
kvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og 
hvor der ofte må sættes ind med betydelige hjælpeforanstalt-
ninger. Det skal være lægeligt dokumenteret, at borgeren har 
en langvarig lidelse/lidelser, og at denne/disse medfører mer-
udgifter ved den daglige livsførelse. 
 
Bagatelgrænse: De skønnede sandsynliggjorte merudgifter 
skal udgøre mindst kr. 6.804 pr. år (2021 takst) 

    
    
Formål    Formålet med merudgiftsydelse er  

 At kompensere borgere med nedsat funktionsevne for 
de merudgifter, der følger af funktionsevnenedsættel-
sen 

 At medvirke til, at ansøgeren og dennes familie kan le-
ve et liv, som andre borgere uden funktionsnedsættel-
se på samme alder og i samme livssituation 

 At en modtager af merudgiftsydelse selv kan tilrette-
lægge, hvordan behovet bedst kan dækkes. 

    
    
Indsats   Med merudgiftsydelsen sikres det,  

 At borgeren får dækket de nødvendige merudgifter, 
som er en forudsætning for at dagligdagen fungerer  

 At personer med nedsat funktionsevne kan bevare til-
knytningen til arbejdsmarkedet 



    
Omfang og varighed    Ydelsen udmåles individuelt efter gældende lovgivning og 

praksis på området. 
 

   Løbende ydelse, dog skal der være opfølgning mindst en 
gang årligt. Hvis der er sket ændringer i funktionsniveau eller i 
forhold til omfanget af de dokumenterede merudgifter, kan der 
ske frakendelse af ordningen. I særlige tilfælde kan der være 
behov for dækning af enkeltstående merudgifter. 
Ydelsen stopper automatisk ved udbetaling af folkepen-
sion. 

    
Opfølgning på indsatsen   Ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt.  

    
    
Omkostninger for borge-
ren 

  Omkostninger som ligger indenfor normalområdet skal borger 
selv afholde. Det er kun de merudgifter som er en følge af 
borgerens funktionsnedsættelse der dækkes. 

    
    
Kvalitetsmål    Kompensere borger for de nødvendige merudgifter der opstår 

på baggrund af den nedsatte funktionsevne. 
    
    
Leverandør    Hjørring kommune 
    
    
Ansøgning    Ansøgning om dækning af merudgifter kan ske enten i form af 

fysisk skema eller digitalt via Hjørring Kommunes hjemmeside 
under 
 

 Borger 
 Handicap og psykiatri 
 Tilbud til voksne med handicap 
 Merudgift til voksne 

 
    
    
Sagsbehandlingstid     Hjørring Kommune har op til 16 ugers sagsbehandlingsfrist 

fra ansøgningen modtages til der foreligger en afgørelse.  

    
    
Særlige forhold     
    
    


