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INFORMATION OM FORSØGSORDNING MED SOCIALT FRIKORT
Folketinget har vedtaget en lov om forsøg med socialt frikort i 2019 og 2020 for
personer med særlige sociale problemer. På et socialt frikort kan du i hver af
årene tjene 20.000 kr. skattefrit i almindeligt arbejde, uden det bliver trukket i
offentlige ydelser (eksempelvis kontanthjælp).
Du kan læse mere om forsøgsordningen på www.vordingborg.dk/socialtfrikort
ER DU I MÅLGRUPPEN FOR ET SOCIALT FRIKORT?
Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om du er i
målgruppen for et socialt frikort.
For at være i målgruppen for et socialt frikort kræver det:
-

-

At du har særlige sociale problemer (eks. psykiske lidelser, misbrug eller
hjemløshed) som gør, at du er i målgruppen for at modtage støtte efter
afsnit V i lov om social service (eks. socialpædagogisk støtte). Du
behøver ikke allerede at modtage støtte eller begynde på det.
At du har opholdt dig i Riget (Danmark, Grønland og Færøerne) i
sammenlagt 9 ud af de seneste 10 år.
At du ikke har været i almindelig uddannelse eller haft en arbejdsindkomst
på over 10.000 kr. inden for det seneste år.

SÅDAN SØGER DU
Du søger om et socialt frikort gennem Borgerservice.
Du kan enten møde op i Borgerservice Vordingborg, Stege og Præstø (se
åbningstider på bagsiden) eller hente et ansøgningsskema på
www.vordingborg.dk/socialtfrikort.

HVAD SKER DER MED MIN ANSØGNING?
Først bliver opholdskravet, uddannelse og arbejdsindkomst tjekket i
Borgerservice. Hvis du ikke opfylder de krav, vil du få afslag på din ansøgning.
Hvis du opfylder de krav, vil din ansøgning blive sendt videre til Afdeling for
Psykiatri og Handicap. Her vil der blive foretaget en konkret og individuel
vurdering af din situation, dine ressourcer og dine behov, og om du har særlige
sociale problemer.
Ud fra den vurdering vil du modtage en afgørelse på din ansøgning.
HVAD SKER DER, HVIS JEG FÅR ET SOCIALT FRIKORT?
Hvis du får et socialt frikort, får du et femcifret frikort-nummer. Når du finder et
arbejde, skal arbejdsgiver gå med til at indberette det, du tjener, i IT-løsningen på
www.socialtfrikort.dk. Arbejdsgiver skal bruge dit frikortsnummer til at indberette
det, du tjener.
Hvis du har NemID, kan du på www.socialtfrikort.dk følge med i hvor mange
penge, du har tjent på dit frikort og se dit frikortsnummer. Hvis du ikke har et
NemID kan din sagsbehandler i Borgerservice tjekke den information for dig og
printe et fysisk frikort til dig.

BORGERSERVICE VORDINGBORG
Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg
Tlf. nr.: 55 36 26 00
Telefontid alle dage kl. 9-10
Åbningstider for fremmøde:
Mandag og tirsdag: kl. 10-15
Onsdag: lukket
Torsdag: kl. 10-17
Fredag: kl. 10-13
BORGERSERVICE PRÆSTØ
Lindevej 45, 4720 Præstø
Åbningstider for fremmøde:
Mandag – onsdag: kl. 12-16
Torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 12-16
BORGERSERVICE STEGE
Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege
Åbningstider for fremmøde:
Mandag – onsdag: kl. 12-16
Torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 12-16

