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Merudgiftsydelse 
Kvalitetsstandard 2023 
 
Hvad er formålet med støtten? 
I Haderslev Kommune ønsker vi at møde mennesker med respekt, nysgerrighed og empati. Den støtte du får, skal tage 
udgangspunkt i det, der er mest værdifuldt for dig. Vi ved, at langt de fleste mennesker ønsker at bestemme over deres eget liv. 
og leve uafhængigt af kommunal hjælp. Vi er dog opmærksomme på, at det ikke altid kan lade sig gøre. Derfor vil vi i Haderslev 
Kommune gøre vores ypperste for støtte dig, når du har brug for hjælp og har vanskeligt ved at klare hverdagens opgaver selv.  
 
Målet med støtten er, at du hjælpes til at klare dig selv. Haderslev Kommunes medarbejdere kommer og løser opgaverne 
sammen med dig. Vi arbejder rehabiliterende og støtter dig i selv at udføre opgaverne og hjælper der, hvor du ikke kan selv. Du 
kan også få støtte og vejledning til at løse opgaver, som det svært at overskue på egen hånd. Du er selv med til at tilrettelægge 
støtten og løse de enkelte opgaver, og vi finder fælles løsninger i samarbejde med dig og dine nærmeste. Det er vigtigt, at 
kommunens støtte gør en positiv forskel, og at du, i samarbejde med kommunen, kan leve et selvstændigt, meningsfuldt og 
værdifuldt liv.   
 
I kvalitetsstandarden beskrives det, du kan få støtte til. 
 
 
En kvalitetsstandard – hvad er det? 
En kvalitetsstandard er et redskab til at formidle de regler og retningslinjer, hvor Byrådet i Haderslev Kommune udfylder den 
lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Kvalitetsstandarden beskriver målet med støtten, og hvem den kan tilbydes. Den er 
dermed med til at give et godt grundlag for at vurdere, om du er berettiget til at modtage støtte, og et grundlag for sikre dig og 
andre borgere en ensartet sagsbehandling.  
 
Der er i kvalitetsstandarderne tale om et vejledende niveau. Det betyder, at der i udmålingen af støtten tages udgangspunkt i 
den beskrevne kvalitetsstandard samtidig med, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering af dit støttebehov. Den 
individuelle vurdering vægter altid højest i udmålingen af støtten, fordi vi som kommune gerne vil støtte dig med det, der er 
værdifuldt for dig.  
Støtten kan i nogle tilfælde ligge højere og i andre tilfælde lavere end beskrevet i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarderne er 
udtryk for det niveau, der vil være gældende i langt de fleste situationer.   
 
Kvalitetsstandarderne er udtryk for den faglige strategi, som Haderslev Kommune arbejder efter, hvor målet er, at du støttes i at 
udvikle egne kompetencer og dermed får mulighed for at leve et mere selvstændigt liv og indgå i sociale fællesskaber. Den 
faglige strategi er baseret på den rehabiliterende tilgang, fordi vi respekterer, at vi kun er på besøg i dit liv.   
 
Kvalitetsstandarderne vil gælde både i forhold til nye ansøgninger og for dig, som i dag modtager tilbud efter de omhandlede 
paragraffer i Lov om Social Service. Det betyder, at igangværende forløb vil blive revurderet ud fra kvalitetsstandarderne, hvis dit 
støttebehov efter den nye kvalitetsstandard og ud fra en konkret individuel vurdering giver anledning hertil.   
 
Indsatserne tilrettelægges ud fra en forståelse af, at voksne med sociale og psykiske problemer og/eller misbrug skal have 
mulighed for at leve et liv med livskvalitet, selvhjulpenhed og selvstændighed i så høj en grad som muligt. Der skal være fokus 
på at øge dine muligheder for at mestre egen hverdag og for også at kunne bo så selvstændigt som muligt. 
Kvalitetsstandarderne bidrager til at præcisere, hvordan dette kan omsættes til praksis, inden for de givne økonomiske rammer.  
 
Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
 
 
 
Ansøgning 
Hvis du ønsker at søge om merudgiftsydelse, skal du henvende dig til Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed i Haderslev 
Kommune. 
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Voksenudredningsmetoden (VUM) 
Ved ansøgninger vil vi foretage en vurdering af din samlede situation, og din socialrådgiver vil foretage en konkret og individuel 
vurdering af dit behov for støtte. Som metode for udredning heraf anvender vi Voksenudredningsmetoden (VUM). Det er en 
metode, som er udviklet af Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.  
 
Du skal være opmærksom på, at vurderingen af din ansøgning baserer sig på det materiale og viden, vi har fra din ansøgning og 
dig, samt den viden og oplysninger vi kan få fra andre instanser. Det kan for eksempel være sygehus, din læge, Jobcentret med 
videre. Det er dog dig, der skal give os lov til at indhente og anvende sådanne oplysninger. Hvis der er oplysninger, der kan 
underbygge, at du har behov for støtte, kan det være til gavn for dig at lade os få adgang hertil.  
 
Vi beder kun om de oplysninger, der er relevante for din ansøgning. Det er dig og kun dig, der kan give os tilladelse til at få 
disse oplysninger, og du kan altid sige nej.  
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Kvalitetsstandard for merudgiftsydelse 
 
Lovgrundlag 
Lov om Social Service § 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. 
 
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 6.408 kr. pr. år svarende til 
534 kr. pr. måned. 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. 
 
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. 
 
Ankestyrelsens principafgørelser vil desuden ligge til grund i den konkrete afgørelse.  
 
 
Formål 
Formålet er at kompensere dig for de merudgifter, du har som følge af en funktionsnedsættelse, således at du og din familie kan 
leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder og i samme livssituation. 
 
Formålet er at give du mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan dit behov bedst kan dækkes. 
 
 
Målgruppe og vigtige betingelser for tildeling 
Du er i målgruppen hvis: 

• Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser 
for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som medfører at der må sættes ind med ikke uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger. 

• Du har opsat din folkepension efter § 15a i lov om social pension og opfylder ovenstående betingelser. 
 
Du er ikke omfattet af målgruppen, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, medmindre du har en BPA-
ordning efter Lov om Social Service § 95 eller § 96. 
 
I vurderingen af, om du opfylder kriterierne, indgår vurderinger udarbejdet ved brug af voksenudrednings-metoden (VUM). 
 
Det er en betingelse for bevilling af merudgiftsydelsen, at: 

• Udgiften er en nødvendig, direkte og sammenhængende følge af din 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 din daglige tilværelse 
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• Udgiften kan ikke dækkes af anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i Lov om Social Service. 
 
Der tages altid udgangspunkt i den hjælp, du modtager, uanset om det er fra kommunen eller fra dit private netværk, og der 
fortages en individuel og konkret helhedsorienteret vurdering af din funktionsnedsættelse, og det deraf afledte hjælpebehov. 
 
 
Indhold 
Dine godkendte merudgifter som følge af funktionsnedsættelse kan bl.a. være (oplistningen er ikke udtømmende): 
 

• Udgifter til befordring som er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne. 
• Udgifter til tøj og sko, der ligger ud over, hvad du selv skulle afholde, hvis du ikke havde dit handicap - det kan 

eksempelvis være på grund af ekstraordinært slid 
• Forhøjede forsikringsudgifter 
• Håndsrækninger til daglige og nødvendige gøremål, f.eks. græsslåning, snerydning, malerarbejde og andet. 
• Kost og diætpræparater, behovet skal være lægeordineret. 
• Egenbetaling til medicin 
• Forhøjede varmeudgifter 
• Forhøjede forsikringsudgifter f.eks. til handicapbil. 
• Merudgifter til flytning til en anvist bolig 
• Merudgifter boligudgifter, indskud og forhøjet ifm. flytning til en anvist bolig 
• Merudgifter til ekstra tøjvask 

 
Du kan læse mere om serviceniveauet for godkendte merudgiftsydelser i bilaget. 
 
Merudgiftsydelsen er en kontantydelse, der udbetales månedsvis forud til din NemKonto. 
 
Ydelsen er skattefri og uafhængig af din indkomst. 
 
 
Omfang 
Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne hos den 
dig, der ansøger.  
 
Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. 
 
De sandsynliggjorte eller dokumenterede nødvendige merudgifter skal overstige 6.888 kr. årligt svarende til mindst 574 kr. pr. 
måned. (2022 takst). 
 
Ydelsen gives som kontantydelse direkte til dig ud fra retningslinjer og takster fastsat af Socialministeriet. 
 
Tilskuddet udgør: 

• Et standardbeløb på 1.074 kr. pr. måned, hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 567 – 1.592 kr. pr. 
måned 

• Et standardbeløb på 2.148 kr.pr. måned, hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.593 – 2.653 kr. pr. 
måned  

• Hvis du kan dokumentere merudgifter med bilag på over 2.685 kr. pr. måned, kan der udbetales et beløb, svarende til 
de faktiske og dokumenterede merudgifter. 

 
 
Ydelsen omfatter ikke 
Der kan som udgangspunkt ikke ydes merudgiftsydelse til: 

• Egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. 
• Driftsudgifter til hjælpemidler bevilget efter Lov om Social Service §§ 112-114 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 798 af 7/8 

2019. 
• Udgifter som borgere i almindelighed vil have. 
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• Udgifter til behandling. 
• Udgifter ifm. Cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi, medmindre borgeren er omfattet af personkredsen jf. 

ovenstående betingelser. 
• Udgifter som kan dækkes efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. 
• Handicapparkeringskort 
• Eftersyn af lift på handicapbiler 

 
 
Afledte forhold der tages hensyn til 
Borgere som modtager bistands- eller plejetillæg, efter §16 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension med videre, kan ikke samtidigt modtage merudgiftsydelse 
 
 
Afgørelse, klage og ankemulighed 
Myndighed i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed træffer afgørelse om merudgiftsydelse på baggrund af en ansøgning fra 
dig.  
 
Dit behov for støtte skal være udredt og veldokumenteret, fx i form af statuserklæring fra egen læge, 
psykiater/psykologerklæringer eller lignende erklæringer fra interne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Socialrådgiveren i Myndighed fremsender en skriftlig afgørelse til dig.  
 
Afgørelsen kan være en bevilling eller et afslag. 
 
I afgørelsen fremgår begrundelse for beslutningen. 
 
Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage over den indenfor 4 uger efter, at du har modtaget den. Klagen skal du sende til 
Haderslev Kommune, Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed. 
 
Hvis du klager, vil vi vurdere din ansøgning på ny med de oplysninger eller indsigelser, du giver os. 
 
Hvis den endelige afgørelse er uændret, sender vi afgørelsen til dig på ny og sender samtidig din klage og sagens akter til 
Ankestyrelsen. Så vil Ankestyrelsen se på din klage og efterprøve vores afgørelse. 
 
 
Sagsbehandlingstid 
Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt. Alt efter, hvor meget vi skal undersøge og udrede, kan sagsbehandlingstiden 
være op til 12 uger.  
 
 
Opfølgning 
Der følges som udgangspunkt op på din bevilling af merudgiftsydelse hvert år. 
 
Efter en konkret og individuel vurdering af din funktionsnedsættelse og ydelsens art, kan der i de enkelte tilfælde være en 
længere opfølgningsperiode. 
 
Du kan tidligst kræve at få tilskuddet fastsat på ny, når der er forløbet et år regnet fra seneste afgørelse. Ændret fastsættelse af 
det udbetalte tilskud skal ved stigning ske med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted. 
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Bilag: Serviceniveau godkendte merudgiftsydelser 

Ydelseskatalog 
 
Befordring 
Befordring i fritiden samt til behandling, arbejde og uddannelse,  
som ikke kan dækkes/søges dækket andetsteds efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i socialloven. 

• Nødvendige merudgifter til befordring kan ydes uanset befordringsform, det vil sige både offentlige transportmidler, 
bil mv. 
 

• Ved befordring til behandling på sygehus, er det sundhedslovens regler om befordring som følges, jf. 
sektoransvarlighedsprincippet. 
 

• Som hovedregel beregnes transport efter den billigste offentlige transportform. Hvis borgeren bor i et område, hvor 
der ikke kører offentlige transportmidler, beregnes transport dog efter statens lave kørselstakst. 
 

• Der er ikke bestemte grænser for, hvor meget støtte der kan ydes til befordring. Det beror på en konkret vurdering af 
f.eks. afstanden fra borgerens hjem til behandlingssted, uddannelse, fritidsforanstaltninger, venners hjem, 
mulighederne for almindelig fritidsbeskæftigelse osv.  
Der dækkes kun for udgifter til befordring der ligger udover, hvad den pågældende selv ville have afholdt, hvis 
vedkommende ikke havde nedsat funktionsevne. 
 

• I enkelte tilfælde kan der bevilges til befordringsudgifter til f.eks. taxakørsel ifm. reparation af handicapbil, eller i 
ventetiden indtil bevilling af støtte til køb af bil efter Lov om Social Service § 114 foreligger. 
 

• Ved beregning af dyrere befordring i handicapbil i forhold til en almindelig personbil, tages der udgangspunkt i 
Skatterådets befordringssatser. 
 

• Befordring til arbejde ydes subsidiært ift. Ligningslovens  
§ 9d om fradrag for udgift ved kørsel til arbejde. 

 
 
Kørsel til fritidsaktiviteter 
Der ydes kørsel til fritidsaktiviteter i nærområdet, efter en individuel og konkret vurdering. 
 
Der ydes kørsel til aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel og konkret vurdering. 
 
 
Kørsel til familie og venner 
Der ydes kørsel til familie og venner efter en individuel og konkret vurdering. 
 
Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse hos den 
enkelte. Behovet vurderes i forhold til en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. 
 
 
Kørselsudgifter generelt 
Ved beregning af dyrere befordring i handicapbil ift. en almindelig personbil, tages der udgangspunkt i Skatterådets 
befordringssatser, eller i borgerens eventuelle tidligere bil. 
 
 
Reparation af handicapbil 
Til borgere der ikke antages at ville have haft bil, ydes tilskud til nødvendige reparationer efter forud fremsendt overslag fra 
autoriseret værksted. 



  
 
 

7 

 

Hvis borgeren har haft bil inden tildeling af handicapbil, og såfremt det vurderes, at udgiften er større end til en almindelig bil, 
ydes der merudgiftsydelse, dog ikke til almindelig service, dæk m.v. 
Ved beregning af merudgift til reparation af stor og forholdsvis dyr handicapbil, tages der ved sammenligning udgangspunkt i 
borgerens tidligere bil. 
Myndighedsafdelingen indhenter priser til sammenligning, og fastlægger et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter, ud 
fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlende udgifter jf. Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige 
livsførelse  
nr. 10280 af 14/12 2017. 
Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den fysiske eller psykiske funktionsevnenedsættelse hos 
den person der ansøger.  
I Danmark er det ikke et lovkrav, at biler skal køre med vinterdæk, hvorfor udgifter til skift fra sommer til vinterdæk, og omvendt 
ikke anses som en merudgift som følge af en funktionsnedsættelse.  
 
 
Udgifter ifm. bevilget handicapbil 
Jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7/8 2019 ydes der ikke merudgiftsydelse til: 

• Afdrag 
• Reparation af handicapindretninger i bilen. 

Jf. Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – nr. 10280 af 14/12 2017: 
 

• Der ydes ikke hjælp til merudgifter efter Lov om Social Service, hvis reglerne inden for andre sektorer udtømmende gør 
op med kompensationsomfanget. 

 
Jf. Merudgiftsbekendtgørelsens § 11, stk. 1 gælder det at Lov om Social Service § 100 ikke omfatter hjælp til egenbetaling efter 
andre bestemmelser i den sociale lovgivning.  
Dette gælder f.eks. hjælp til dækning af egenbetaling ifm. køb af forbrugsgoder efter Lov om Social Service § 113, eller hjælp til 
dækning af eventuel egenbetaling til hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112, herunder hjælp til dækning af ansøgerens 
udgifter ifm. den første årlige udskiftning af dæk og slager til kørestole, jf. bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af 
hjælpemidler og forbrugsgoder efter Lov om Social Service. 
 
 
Forhøjede forsikringsudgifter 
Der kan i nogle tilfælde medregnes udgifter til forhøjede forsikringsudgifter: 
 

• Merudgift til forsikringer på handicapbiler (kassebiler) 
• Merudgift til husforsikring på grund af et større antal kvadratmeter 

 
Der ydes ikke dækning af udgifter til ulykkes- og livsforsikringspræmier eller til vejhjælp samt diverse tilvalgsforsikringer til biler. 
 
 
Beregning af udgifter til drift og kørsel i handicapbil 
Ved beregning tages der udgangspunkt i beregningsgrundlaget for Skatterådets fastsættelse af befordringssatser jf. 
lovbekendtgørelsen nr. 405 af 22. april 2013. 
 
 
Beklædning 
Der ydes hjælp til beklædning til borgere, hvis: 
 

• Der er slitage grundet kørestolsbrug, hvis dennes adfærd og funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at borgeren 
har en særlig adfærd, som kræver stor udskiftning af tøj. 
 

• Borger pga. deformiteter eller ganske særlig legemsbygning el.lign. har behov for særlig dyrt eller særligt udformet 
tøj. 

 
Der tages udgangspunkt i følgende priser: 
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• Lange bukser  á  250 kr. pr. par 
• Langærmede bluser  á  150 kr. pr. stk. 
• Underbukser  á  30 kr. pr. stk. 
• Jakke sommer/vinter á 450 kr. pr. stk. 
• Strømper á 15 kr. pr. par 
• T-shirts á 75 kr. pr. stk. 

 
 
Ekstra vask og tørring 
Hvis der pga. funktionsnedsættelse er behov for ekstra vask og tørring, ydes hjælp til dækning af udgifter ifm. dette.  
 
Jf. Forbrugerstyrelsen er det almindeligt at vaske: 
2 vaske ugentlig for en enlig 
3 vaske ugentlig for 1 voksen og 1 barn  
4 vaske ugentlig for 2 voksne og 1 barn 
 
Taksten er: 
6,70 kr. pr. ekstra vask 
6,00 kr. pr. ekstra tørring 
 
Der ydes som hovedregel ikke hjælp til tørring af tøj i tørretumbler i sommerhalvåret, idet det forventes, at tøj tørres på 
tørresnor, når det er muligt.  
 
 
Boligudgifter 
Der kan ydes hjælp til følgende ifm. flytning til en anvist bolig: 
 

• Merudgift til indskudslån - Såfremt det efter anden lovgivning ikke er muligt at søge indskudslån. Der skal være et 
nødvendigt boligskift, grundet en opstået funktionsnedsættelse og dobbelt husleje i samme forbindelse. 
 

• Forhøjet lejeudgifter - hvis der er tale om flytning fra en lejebolig til en anden, når flytningen sker på baggrund af en 
opstået funktionsnedsættelse. 
 

• Flytteudgifter hvis der er tale om et nødvendigt boligskifte grundet en opstået funktionsnedsættelse. 
 
 
Kost, diætpræparater og sondeernæring 
Diætkost til diabetikere beregnes som hovedregel ud fra taksterne uden specialvarer.  
 
Ved beregning af nødvendige merudgifter til diætkost, skal der alene medtages udgifter til specialvarer, hvis det kan lægeligt 
dokumenteres, at ansøgeren har behov for at benytte specialvarer, idet vedkommende ikke ved supplering af hurtigvirkende 
insulin har mulighed for at kompensere for ekstra indtag af kulhydrater. Det skal også være sandsynliggjort, at borgeren rent 
faktisk anvender specialvarer i det daglige.  
Ved behov for juice/druesukker tages der udgangspunkt i prisen for druesukker i pulverform. 
Der kan ydes hjælp til særlige diætpræparater til personer med PKU (følings sygdom). 
Sondeernæring kan dækkes som en merudgift, såfremt ernæringen er et nødvendigt supplement til almindelig kost.  
(Sonderemedier kan ikke dækkes som en merudgift, da det er en behandlingsudgift). 
Der kan ikke dækkes merudgifter til diætkost ifm. Cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi, medmindre borgeren er 
omfattet af personkredsen. 
 
 
Medicin 
Til medicin ordineret som følge af borgerens funktionsnedsættelse, kan der ydes merudgiftsydelse til lægeordineret 
tilskudsberettiget medicin, til den del af egenbetalingen der ikke dækkes efter sundhedslovens regler.  
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Egenbetalingsloftet til medicin udgør 4.320 kr. årligt (2022 tal).  
Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når borgeren har en 
årlig udgift, der overstiger 4.320 kr. årligt. 
Eventuel mulighed for individuelt tilskud, undersøges forud for bevilling af merudgiftsydelse. 
Refusion fra private forsikringsordninger – herunder ”Sygeforsikring Danmark” skal modregnes. 
 
 
Håndsrækninger  
Ifm. vurdering af udgifter til håndsrækninger, tages der hensyn til om håndsrækningen allerede ydes efter andre bestemmelser i 
Lov om Social Service. 
Som håndsrækninger kan nævnes (listen er ikke udtømmende): 
 

• Småopgaver til skift af elpære, pakninger, ophæng af lamper m.m. 
 

•  Hjælp til vedligeholdelse af bolig, bilvask,  
 

Havearbejde: 
• Græsslåning.  

Der kan som udgangspunkt bevilges håndsrækning til græsslåning hver 2. uge i perioden d. 1. april – 1. oktober, i alt 
13 gange. 
 

• Klipning af hæk medregnes en gang pr. sæson 
Der kan som udgangspunkt bevilges hækklipning én gang om året, 7 timer til klipning og bortskaffelse. 
 

• Snerydning dækkes efter regning 
 

• Udgifter til malerarbejde/reparation, der kan henføres til funktionsnedsættelsen. Dvs. at borgeren selv skal afholde de 
udgifter som den pågældende ville have haft uden funktionsnedsættelse. 
 

Der medregnes ikke lugning af bede og/eller pasning af drivhus/køkkenhave, idet udgiften ikke er som følge af en 
funktionsnedsættelse, men som følge af borgerens ønske om at have bede/drivhus/køkkenhave. 
 

• Vinduespudsning: 4 gange årligt udvendigt. 
 

Der indhentes evt. tilbud fra lokal vinduespudser 
Der foretages altid en individuel og konkret vurdering af husstandens samlede situation.  
Øvrige medlemmer af en husstand, blandt andet børn, forventes at deltage i opgaveudførelsen i hjemmet. Det kan derfor have 
betydning for vurderingen af dækning af udgifter til håndsrækninger, hvis der bor en rask ægtefælle/samlever, børn eller anden 
voksen pårørende på adressen, og/eller hvis ydelsen er en del af bevilget hjælp efter Lov om Social Service §§ 83, 95, 96 eller 97.  
 
Der benyttes timepris svarende til mindstelønnen for ufaglært personale, 127,25 kr. i timen (2022 takst). 
 
 
Fornyelse af kørekort 
Der kan ydes merudgifter ifm. krav om fornyelse af kørekort, ifm. diabetes. Dog skal kørekortet være nødvendigt for f.eks. at 
kunne passe et arbejde. 
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