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Svar på 10-dages forespørgsel fra Venstre og Liberal Alliance: 
Afdækning af hvordan Det Sociale Frikort anvendes i Aarhus 
Kommune 
 

 

Baggrund 

Venstre og Liberal Alliances byrådsgrupper har til Magistratsafdelingen for 

Sociale Forhold og Beskæftigelse sendt en 10-dages forespørgsel om, 

hvordan Det Sociale Frikort anvendes i Aarhus Kommune. 

 

Lov om forsøg med socialt frikort trådte i kraft den 1. januar 2019. Forsøget 

strækker sig til udgangen af 2020. 

Et socialt frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. 

skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ikke støttet arbejde for virksomhe-

der, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelses-

ydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. 

 

Det overordnede formål med det sociale frikort er at give nogle af de mest 

udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets 

arbejdsfællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. 

 

Borgere visiteres til et socialt frikort via Center for Myndighed (CfM), under 

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Socialforvaltningen. 

 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale proble-

mer, der er socialt udsatte (fx pga. hjemløshed eller misbrug) eller har psyki-

ske vanskeligheder (fx angst eller depression) og som opfylder betingelser-

ne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i Lov om Social Service på 

grund af særlige sociale problemer eller nedsat psykisk eller fysisk funkti-

onsevne. 

 

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det 

sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer. 

 

Derudover er det en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra 

beskæftigelse og uddannelse. Det fremgår af lovens § 2, stk.2, at følgende 

betingelser alle skal være opfyldt, for at der kan udstedes socialt frikort: 

• Ansøger skal opfylde betingelserne for at modtage hjælp eller støtte 

efter afsnit V i Lov om Social Service. 

• Ansøger har hverken været under ordinær uddannelse eller haft en 

arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for 

tilkendelsen af socialt frikort. Ved indtægter forstås løn, rådigheds-

løn, honorarer m.v. samt indtægter, der træder i stedet for løn. Det 

gælder både ved udbetaling af engangsbeløb og løbende indtægter. 

• Ansøger opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller 

kontanthjælp i § 11 i Lov om Aktiv Socialpolitik. 
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De job, der vil være tale om, kan fx være småjobs i form af serviceopgaver 

(”gå til hånde”), pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning, mindre 

håndværksopgaver, kørsel, kantinearbejde eller kundebetjening. 

 

Besvarelse 

 

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

Aarhus Kommune? 

 

På baggrund af Aarhus Kommunes størrelse og demografi ved forsøgsperi-

odens start har Socialstyrelsen estimeret, at der vil være tale om ca. 200 

ansøgninger i Aarhus Kommune i hele den 2-årige forsøgsperiode (2019-

2020). Se tillige besvarelse af spørgsmål 7. 

 

2. Har rådmanden sikret, at der er foretaget et udtræk af målgruppen og 

orienteret dem om ordningen? Hvis ja, hvor mange borgere drejede det 

sig om, og hvor mange af disse har taget imod tilbuddet? 

 

Det er ikke et krav for tildeling af et socialt frikort, at borgerne i forvejen har 

en sag i Socialforvaltningen og/eller Beskæftigelsesforvaltningen. Samtidig 

baserer tildelingen af et socialt frikort sig på en skønsmæssig helhedsvurde-

ring af borgerens samlede sociale situation, psykiske og fysiske funktions-

evne samt økonomiske situation og arbejdsmarkedstilknytning. 

 

Der kan derfor – på baggrund af de eksisterende oplysninger i Social- og 

Beskæftigelsesforvaltningen – ikke laves en præcis afgrænsning af, hvilke 

borgere, der er i målgruppen for Det Sociale Frikort. 

 

Derfor er det – i stedet for dataudtræk – prioriteret at synliggøre og udbrede 

information om Det Sociale Frikort via institutioner, medarbejdere og samar-

bejdspartnere med henblik på at nå så stor en del af den potentielle mål-

gruppe som muligt. Se uddybning under spørgsmål 3-5. 

 

3. Har rådmanden sikret, at jobopslag til ordningen er tilgængelige på 

herberger, væresteder og varmestuer? Hvis ja, ønskes oplyst hvilke 

steder disse er gjort tilgængelige. 

 

På grund af målgruppens særlige sociale problemer, har det været vurderet, 

at den mest hensigtsmæssige måde at formidle jobs på, er via den løbende 

mundtlige og personlige kontakt mellem borgere, medarbejdere og virksom-

heder. 

Jf. besvarelsen af spørgsmål 4 uddeles der også informationspjecer til bor-

gerne, der synliggør muligheden for at få – og anvende – Det Sociale Frikort. 
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Derudover medvirker frivillige organisationer og interesseorganisationer så 

som Kirkens Korshær og SAND til at synliggøre ordningen. 

 

4. Hvor mange informationsmøder har rådmanden sørget for for mål-

gruppen og hvor har de informationsmøder fundet sted? 

 

Der har ikke været afholdt egentlige informationsmøder rettet mod målgrup-

pen, da erfaringen er, at den bedste måde at nå disse borgere på er via 

forsorgshjemmene, værestederne, varmestuerne mv, hvor borgerne typisk 

har deres gang. 

 

Ordningen synliggøres via medarbejdere og samarbejdspartneres direkte 

kontakt til de borgere, der umiddelbart vurderes at være omfattet af mål-

gruppen. 

 

Socialstyrelsen har afholdt to inspirationsmøder, hvoraf det ene var i Aarhus. 

Der deltog bl.a. repræsentanter fra værestederne og interesseorganisatio-

ner.  

Endvidere har Socialstyrelsen deltaget i endnu et møde i Aarhus Kommune 

om indsatsen. 

 

Socialstyrelsen har udarbejdet inspirationskataloger og informationsmateria-

le til sagsbehandlere, værestedsmedarbejdere og gadeplanmedarbejdere 

samt informationspjecer til borgere. Kommunen anvender disse materialer 

ifm. formidlingsindsatsen og vil fortsat have stort fokus på at synliggøre ord-

ningens muligheder for borgerne. 

 

5. Hvad har rådmanden gjort for at gøre ordningen kendt hos virksom-

hederne? 

 

Både i forbindelse med virksomhedsstrategien og i forbindelse med øgede 

ansættelser af virksomhedskonsulenter arbejdes der seriøst med de redska-

ber som virksomhedskonsulenterne bærer med sig, når de indgår dialog 

med virksomhederne. Redskaberne er målrettet alle målgrupper af ledige – 

herunder også de mest udsatte borgere med socialt frikort.  

 

Dertil kommer aktiviteterne som følge af investeringsmodellen ”Aktivitetspa-

rate tættere til arbejdsmarkedet”. Området indeholder bl.a. indsatser vedrø-

rende skabelse af flere småjobs samt en generel intensiveret virksomheds-

rettet indsats for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælps- og integrations-

ydelsesmodtagere over 30 år – herunder borgere med socialt frikort. 

 

6. Hvordan har rådmanden understøttet virksomhederne i at oprette 

jobfunktioner for målgruppen? 
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Som nævnt under besvarelsen af spørgsmål 5 arbejdes der med etablering 

af småjobs i en lang række virksomheder, hvor dialogen netop drejer sig om 

at skabe jobåbninger for udsatte borgere – herunder borgere med socialt 

frikort.  

 

7. Hvor mange frikort er pr. d.d. udstedt, hvor borgeren er kommet i 

konkret ansættelse? 

 

Pr. 24. juni 2019 havde Center for Myndighed i alt udstedt 40 sociale frikort. 

Derudover er et mindre antal ansøgninger i gang med at blive sagsbehand-

let. 

 

Pr. 24. juni 2019 havde syv af borgerne med et socialt frikort tjent hele fri-

kortsbeløbet på 20.000 kr. for 2019. Yderligere én borger havde tjent 2.000 

kr. og var stadig i ansættelse. 

 

Foreløbige erfaringer fra samtaler med borgerne har givet tilbagemeldinger 

om, at borgere med et socialt frikort har taget jobs så som: 

- ”Gå til hånde”-opgaver, eksempelvis opstilling og nedtagning ifm. di-

verse arrangementer. 

- Tolkeopgaver 

- Undervisning 

- Ledsagerarbejde 

- Holde oplæg 

 

En positiv erfaring har været at flere unge, der tidligere har haft svært ved at 

etablere stabilitet i hverdagen, har præsteret stabilt fremmøde ifm. de jobs 

som Det Sociale Frikort har givet adgang til. 

 

8. Hvor mange borgere er blevet forhåndsvisiteret til ordningen, men 

som endnu ikke har fundet ansættelse? 

 

Det registreres ikke, om borgere har et job på hånden eller ej, når de ansø-

ger om et socialt frikort – og der skelnes derfor ikke i registreringen mellem 

om borgere er forhåndsvisiterede til ordningen eller ej. 

 

Det har været hensigten at så mange borgere som muligt får et socialt fri-

kort, som de selv kan ”aktivere”, så snart en jobmulighed byder sig. Dermed 

kan borgeren øjeblikkeligt tage imod jobtilbuddet frem for at skulle vente på, 

at ansøgningen om et socialt frikort sagsbehandles. 

 

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

 

Pr. 24. juni 2019 har fem borgere fået afslag på deres ansøgning om et so-

cialt frikort. 
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10. Hvad er disse afslag begrundet i? 

 

Afslag på at få et socialt frikort har været begrundet i, at formelle krav ikke 

har været opfyldt. Det skyldes, at borgeren ikke har opfyldt opholdskravet for 

krav til uddannelseshjælp eller kontakthjælp, eller at borgerne inden for det 

seneste år har været i ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst 

på over 10.000 kr. 


