
Små jobs - stor forskel!

Kom i gang med det sociale 
frikort

Dan Jacobsen og Maja Vedel fortæller



Det hele startede med Krølle………

Og Liberal Alliance:

Politiken, 31.08.17

»Vores mærkesag og 'Krølles' drøm kan nu blive en realitet. Regeringen foreslår nemlig 
at indføre et socialt frikort, der giver socialt udsatte borgere mulighed for at tjene et 
mindre beløb helt ubureaukratisk, skattefrit og uden modregning i andre ydelser. De 
behøver ikke arbejde meget. De kan arbejde det, der passer dem. Måske er det fem 
timer en uge, to timer ugen efter«. Laura Lindahl, beskæftigelsesordfører, LA, 2017



Det sociale frikort - helt kort

Loven om socialt frikort blev vedtaget som 
en 4 årig forsøgsordning 2019 - 2022

Et socialt frikort giver de mest udsatte 
borgere mulighed for at tjene op til 20.000 
kr. om året uden at blive trukket i fx 
kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.



Eksempler på frikort ansættelser
● Rengøring
● Stille op/pakke ned til arrangementer
● Oprydning
● Guide/rundvisninger
● Peer-opgaver
● Varehåndtering
● Pakkeopgaver/lager
● Servering/kaffe truck
● Udehold/Graffiti



Gevinsterne

Dans historie
Hvad det sociale frikort
har betydet for mig…..



Win Win for alleMedarbejder med socialt frikort
“Det er det bedste, der er sket for mig længe. Man ligger 
ikke og glor op i loftet og tænker ‘fuck, nu skal jeg bare ud 
at lave lort igen’. Når jeg har været på arbejde, har jeg en 
succes-følelse. Jeg har gjort noget godt for at få råd til 
mit shit. Det betyder meget at arbejde. Meget mere end 
man skulle tro. Både for selvværdet og ens humør i det hele 
taget.”
Socialfrikortvesterbro.dk

Virksomheden
Vi ser jo ikke det her som noget, der giver os ekstra bøvl. Vi 
ser det som et incitament til at hjælpe folk i arbejde, få 
rodfæste.
Tønder Kommune (Evaluering af det sociale frikort, Ankestyrelsen 2020)



Mød frijobberne fra

Socialt Frikort Vesterbro er et fælles 
projekt igangsat af Reden, Brugernes 
Akademi & Mændenes Hjem. Sammen med 
virksomheder og samarbejdspartnere 
udvikler vi  hurtige og let tilgængelige 
metoder til at skabe værdige jobs og nye 
møder mellem frijobberne og det 
omkringliggende samfund.

190 udsatte med socialt frikort - 4000 jobs





Hvem kan få et socialt frikort?
Man kan få et socialt frikort, hvis man:

● Har særlige sociale problemer fx hjemløshed, 
rusmiddelbrug eller psykiske vanskeligheder.

● Ikke har været i en SU-berettiget uddannelse
eller tjent mere end 10.000 kr. inden for de 
seneste 12 måneder.

● Opfylder opholdskravet om at have opholdt sig i 
DK i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.



Hvordan ansøger man om socialt frikort?
1. Find ansøgningsskemaet på borger.dk eller via kommunes 

hjemmeside (Nemid/Mitid er ikke et krav)

2. Tip: Søg på Google og indsæt navnet på kommunen

1. Aflevér eller indsend ansøgningsskemaet til kommunen

1. Sagsbehandlingstiden er 2 til 30 dage

1. Ansøger får et unikt 5-cifret Frikort-ID, som skal oplyses til 
arbejdsgiver. Og så er vi igang 



Vil du ansætte en udsat med socialt frikort?
Det er nemt….

● Opret jer som virksomhed på www.socialtfrikort.dk

● Aftal løn, arbejdstid og arbejdsopgaver med frijobberen

● Tip: Udbetal lønnen i cool cash. Minimum 100 kr. pr. time

● Husk at få frijobberens frikorts-id 

● Ansættelsen tastes med frikorts-id på 
www.socialtfrikort.dk

http://www.socialtfrikort.dk




Ønsker for fremtiden
★ Fra forsøgsordning til permanent ordning
★ Minimums-timesats
★ Højere årlig beløbsgrænse
★ Kommuner forpligtes til at finde jobs til 

udsatte med socialt frikort

Gode råd 
★ Boost og synliggør
★ Socialfrikortskoordinator
★ Kampagne i din kommune
★ Jobbørs - kontakt til lokalt erhvervsliv



Bliv klogere på det sociale frikort….

www.brugernesakademi.dk
www.brugernespakkeri.dk

www.socialtfrikort.dk
www.socialtfrikortvesterbro.dk
www.socialstyrelsen.dk

maja@brugernesakademi.dk
6184 2142

http://www.brugernes
http://www.brugernespakkeri.dk
http://www.socialtfrikort.dk
http://www.socialstyrelsen.dk
mailto:maja@brugernesakademi.dk


Sæt igang!

Tak for jeres tid

Fyr løs med spørgsmål

Konferencepris 160 kr.


