
   

Ansøgning om socialt frikort 
Du kan med et socialt frikort få mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit uden modregning i din 

forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.  

Du skal opfylde følgende betingelser for at kunne få et socialt frikort: 

• Du skal have særlige sociale problemer, og opfylde betingelser for at modtage hjælp efter afsnit V i 

lov om social service 

• Du må ikke have været under ordinær uddannelse eller have haft en arbejdsindkomst på over 

10.000 kr. inden for det sidste år 

• Du skal opfylde opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i paragraf 11 i lov om 

aktiv socialpolitik 

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema for at vi kan behandle din ansøgning om socialt frikort. 

Navn: 
 
 

Cpr.nr.: 
 
 

Adresse: 
 
 
 

Telefonnummer: 
 
 

Beskriv dine særlige sociale eller psykiske udfordringer (f.eks. psykisk lidelse, hjemløshed, 
forbrug/misbrug af alkohol/rusmidler mv.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Samtykke 

For at kunne behandle din ansøgning har vi brug for dit samtykke til, at vi må indhente og behandle 

oplysninger om dine forhold.  

Jeg giver samtykke til følgende: 

• At Social Indsats Voksne i Gribskov Kommune kan udveksle oplysninger med Center for 

Borgerservice og Beskæftigelse om mine sociale-/psykiske, uddannelses- og indkomstforhold samt 

forhold vedrørende opholdskravet i paragraf 11 i lov om aktiv social politik. 

• At der indberettes et eventuelt socialt frikort via den særlige IT-løsning, som er udviklet til formålet. 

• At Center for Borgerservice og Beskæftigelse følger min saldo på det sociale frikort via IT-løsningen, 

så jeg kan omfattes af de almindelige regler, hvis jeg overstiger beløbsgrænsen på 20.000 kr. pr. 

kalenderår. 

• At Center for Borgerservice og Beskæftigelse bruger oplysningerne i IT-løsningen til konkret 

sagsbehandling i kommunen, hvis jeg modtager en forsørgerydelse eller søger en 

indkomstafhængig ydelse. 

Ved at underskrive erklæringen, giver du også samtykke til at kommuner og virksomheder behandler 

følgende oplysninger om dig: 

• Cpr.-nummer 

• Frikortnummer 

• Saldo på frikort 

• Beløb der er blevet udbetalt på frikortet 

Dato: 
 
 

Underskrift: 
 
 

 

Dine rettigheder som borger 

Ordningen med socialt frikort er frivillig og du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere 

ønsker at være en del af ordningen. Trækker du dit samtykke tilbage deaktiverer vi det sociale frikort og der 

kan ikke længere tjenes et skattefrit beløb efter den dato, hvor vi har modtaget din henvendelse om, at du 

ikke vil være en del af ordningen længere.  

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om 

dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har også mulighed for at klage til 

Datatilsynet.  

Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 

på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

