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Sagsnummer: 2022-35151 

Dokumentnummer: 2023-35162 

Afdeling: Sundhed og Rehabilitering – Voksen myndighed 

 

 

Kvalitetsstandard for Merudgiftsydelse 

 

 

Kvalitetsstandarden er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering. 

 

Lovgrundlag:  

§ 100 i Lov om Social Service. 

 

Formål med støtten 

 At du kan leve et almindeligt liv som andre, der ikke har en nedsat funktionsevne, på samme alder 

og i samme situation som dig 

 At øge dine muligheder for at føle dig selvstændig og give dig valgmuligheder i forhold til dit eget liv 

og at tage ansvar for dit eget liv. 

 

 
Hvem kan modtage ydelsen?  

Du kan modtage støtte, hvis din funktionsevne er varigt nedsat, og du er mellem 18 år og folkepensionsalde-

ren. Konsekvenserne af, at din funktionsevne er varigt nedsat, skal have stor betydning for dit liv og betyde, 

at du skal have hjælp til flere aspekter i din dagligdag. 

 

For at kunne modtage støtten er det nødvendigt, at de udgifter, som støtten skal dække, er udgifter, som du 

ikke ville have haft, hvis ikke din funktionsevne er nedsat. 

 

Det er altså et krav, at de udgifter du har, og som støtten skal dække er: 

 Nødvendige for at du kan klare dig. 

 En direkte konsekvens af din funktionsnedsættelse. 

 Relateret til dit daglige liv – støtten omfatter altså ikke udgifter til fx behandling eller uddannelse. 

 

Hvis du modtager den højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension er du ikke beretti-

get til støtten, med mindre du er bevilget kontant tilskud efter Servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig 

assistance efter Servicelovens § 96. 

 

Hvad indeholder støtten?  

Støtten omfatter en økonomisk ydelse. Hvor meget, du får udbetalt, afhænger af takster, der fastsættes af 

Socialministeriet. 

 

Din årlige udgift skal være på mindst 6.888 kr. pr. år (2022-takst). 

 
Hvad indeholder støtten ikke?  
Støtten dækker ikke udgifter, der dækkes af anden lovgivning. 

 

Hvordan ansøger jeg? 

Du skal ansøge digitalt via Nordfyns Kommunes hjemmeside eller via selvbetjeningssiden Borger.dk.  

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20050573-full&q=serviceloven&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#p95
http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20050573-full&q=serviceloven&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#p96
https://www.nordfynskommune.dk/borger/psykiatri-og-handicap/merudgifter/
http://www.borger.dk/


  Side 2 af 2 

   

  

 
Når du har ansøgt om støtte, får du tilknyttet en sagsbehandler. 
Sagsbehandleren tager kontakt til dig for at have en samtale med dig samt tilbud om samtaleskema. Du har 
pligt til at komme med oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af dit støttebehov. 
 
Sagsbehandlingstider fremgår på hjemmesiden. 
 

 

Hvad koster støtten? 

Støtten koster ikke noget. 

 

 

Opfølgning 

Vi følger op på støtten efter behov og som minimum en gang om året.  

 

 

Hvordan klager jeg?  

Du kan klage over afgørelsen. Sammen med din afgørelse modtager du en klagevejledning. Heri kan du 

læse om, hvordan du klager, hvor klagen skal sendes til og tidsfrister for at sende din klage 

.  

 

Godkendt den 28.02.2023 i Kommunalbestyrelsesmøde  

https://www.nordfynskommune.dk/vores-kommune/generel-information/sagsbehandlingstider/

