
Aarhus den 13. juni 2019 

 

Til Rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse 

 

Venstre og LA byrådsgruppe ønsker at få afdækket, hvordan Det sociale Frikort anvendes i Aarhus 

kommune. 

 

Baggrund 

Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, som trådte i kraft 2. januar 2019, hvorefter 

udsatte borgere kan blive visiteret til et socialt frikort. 

 

Formålet med socialt frikort er, at borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 

2020 har ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 

20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige 

myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige 

offentlige ydelser.  

 

Social- og børneministeren har i skrivelse af december 2018 opfordret kommunerne til blandt andet at 

foretage et udtræk fra fagsystemerne til afdækning af hvor mange borgere der er i målgruppen, samt 

opfordret kommunerne til at afholde informationsmøder om ordningen for målgruppen eks. på 

væresteder, hvor de får mulighed for at blive skrevet på en liste som ansøger til socialt frikort. Ligeledes har 

ministeren opfordret kommunerne til at opsøge virksomhederne og gøre viden om det sociale frikort til 

gengængelig og være behjælpelig med at oprette jobfunktioner der kan bestrides af målgruppen. 

 

Spørgsmål til besvarelse 

1. Hvor mange borgere vurderes at være i målgruppen for ordningen i Aarhus Kommune? 

2. Har rådmanden sikret, at der er foretaget et udtræk af målgruppen og orienteret dem ordningen? 

Hvis ja, hvor mange borgere drejede det sig om, og hvor mange af disse har taget imod tilbuddet? 

3. Har rådmanden sikret, at jobopslag til ordningen er tilgængelig på herbergerne, væresteder, og 

varmestuer? Hvis ja, ønskes oplyst hvilke steder disse er gjort tilgængelig 

4. Hvor mange informationsmøder har rådmanden sørget for målgruppen, og hvor har de 

informationsmøder fundet sted?  

5. Hvad har rådmanden gjort, for at gøre ordningen kendt hos virksomhederne  

6. Hvordan har rådmanden understøttet virksomhederne i at oprette jobfunktioner for målgruppen 

7. Hvor mange frikort er pr d.d. udstedt hvor borgeren er kommet i konkret ansættelse? 

8. Hvor mange borgere er blevet forhåndsvisiteret til ordningen, men som endnu ikke har fundet 

ansættelse? 

9. Hvor mange har søgt og fået meddelt afslag på ordningen? 

10. Hvad er disse afslag begrundet i? 

 

Venlig hilsen 

Venstres byrådsgruppe 

Gert Bjerregaard 

 

LA Byrådsgruppe 

Almaz Mengesha 


