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Det Sociale Frikort  

Det Sociale Frikort er en forsøgsordning, som gør det muligt for socialt udsatte (hjemløse, 

mennesker med misbrug og komplekse sociale problemer) at tjene op til 20.000 kr. om året 

skattefrit.  De 20.000 kr. vil ikke blive modregnet i offentlig ydelse f.eks. kontanthjælp. 

Forsøgsordningen skal køre i 2019-2020. Målet med ordningen er, at give mennesker langt fra 

arbejdsmarkedet glæden ved at tjene egne penge og komme i kontakt med arbejdsfællesskabet. 

Målgruppen for det Sociale Frikort har behov for hurtig sagsbehandling, da det er et kendt vilkår, 

at målgruppen hurtigt mister motivation. For at ordningen skal fungere, kræver det derfor, at 

ansøgeren har en hurtig og effektiv indgang til ordningen i kommunerne. Virksomhederne er med 

på banen og deres lyst til at spille sammen med kommunerne er essentiel for at ordningen kan 

lykkes. Der stiles mod at den udsatte får sin løn udbetalt uden længere bureaukratiske procedure. 

Optimalt kunne den udsatte få pengene i hånden efter opgaveløsning.  

 

Der er meget specifikke betingelser for, hvem der kan få Socialt Frikort. Ansøgeren må f.eks. 

ikke have tjent 10.000 kr. indenfor det seneste år i arbejdsindtægt eller have været under 

uddannelse.  

 

I Haderslev Kommune, har man valgt at følge anbefalingerne fra Rådet for Socialt Udsatte og 

Socialstyrelsen. Nedenstående er et udkast til en arbejdsgang i kommunen. Arbejdsgangen er 

derfor stadig under udvikling.  

 

Ansøgningsproceduren gøres hurtig og effektiv. Der kan søges i Borgerservice, Handicap og 

psykiatri og Jobcentret og Jobcentret; dette gælder også behandlings- og værestederne i 

kommunen. Det overordnede ansvar ift. at behandle og træffe afgørelse på de indkomne 

ansøgninger placeres ved Handicap og Psykiatri. Ordningen placeres derved også under 

Socialministerens område. Handicap og Psykiatri benytter lovens stk. 2, nr. 1 og bevilliger 

frikortet, mens Jobcentret og Ydelsescentret vil assistere med at verificere, at borgeren 

opfylder lovens § 2, stk. 3-5.  

 

Ansøgningsblanketten til Socialt Frikort er tilgængelig i alle de ovennævnte forvaltninger, Projekt 

Siv, ved væresteder og forsorgshjem.  Ansøgningsskemaet indeholder en samtykkeerklæring, 

som angiver borgers samtykke til deling af oplysninger mellem forvaltningerne ifm. ansøgning af 

Socialt Frikort.  
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Når borger har udfyldt ansøgning om Socialt Frikort, vil ansøgningsproceduren og udstedelse af 

Frikortet blive understøttet af Kombit’s elektroniske værktøj, som er udformet netop til dette 

formål. Målet er hurtig ekspedering af borgeren.  

 

Alternativt vil modtageren af den indkomne ansøgning f.eks. Jobcentret, sende ansøgningen til 

en fællespostkasse, hvorfra de forskellige forvaltninger kan journalisere ansøgningen i eget 

system. Ydelse indhenter oplysninger på den pågældende borger og fremsender til Handicap- og 

Psykiatri til videre sagsbehandling, bevilling og afgørelse i Handicap og Psykiatri. Postkassen 

passes hver dag i de forskellige afdelinger, så der kan træffes afgørelse hurtigst muligt.  

 

Borger vil modtage et afgørelsesbrev med et fysisk frikort, som borger kan medbring til 

arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan således hurtigt indberette timerne i systemet.  

 

Haderslev Kommune vil sørge for, at alle medarbejdere i de forskellige forvaltninger er 

velinformeret om Frikortet, så de er istand til at oplyse kommunens udsatte borgere om Socialt 

Frikort. Der vil komme information på hjemmeside samt pjecer omkring kortet.  

 

Handicap og Psykiatri vil samarbejde med Jobcenter/Ydelsescenter omkring fordeling af DUT-

midlerne, som er 73.000 kr. i 2019 og 30.000 kr. 2020.  

 

 

 

 
 


