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Hver fjerde kommune har ikke udstedt
sociale frikort

Knap et år inde i den toårige forsøgsperiode har 24 kommuner endnu ikke
udstedt sociale frikort. Knap 1.000 borgere har fået udstedt et socialt frikort.

Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene 20.000
kr. om året skattefrit og uden at blive trukket i sociale ydelser.



Forsøgsperioden med det sociale frikort blev sat i gang ved årets start og
løber til udgangen af 2020, men efter knap et år med det sociale frikort har
24 ud af landets 98 kommuner endnu ikke udstedt et socialt frikort. Det
skriver DR.dk

Tal fra Socialministeriet viser, at knap 1.000 borgere har fået udstedt et
socialt frikort, og 224 har benyttet sig af frikortet i forbindelse med et
arbejde.

Christina Strauss er formand for Sand, som er de hjemløses
landsorganisation, og hun mener, at kommunerne skal være bedre til at
bruge ordningen.

"Det er kritisabelt, at mange kommuner ikke har gjort mere for at sikre en
smidig visitation og at få lokale virksomheder og organisationer med på
vognen. De har simpelthen gjort det for dårligt, siger Christina Strauss," siger
hun til DR.

Kommuner bør være mere opsøgende

Cabi udarbejdede sidste år en rapport for Rådet for Socialt Udsatte med
anbefalinger til, hvad der skal få det sociale frikort til at blive en succes. Og
en af anbefalingerne er bl.a. at kommunerne er opsøgende over for de
potentielle brugere af frikortet - Læs rapporten her

I øjeblikket samarbejder Cabi desuden med fire kommuner om at udbrede det
sociale frikort til flere - Læs mere om projektet her

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/jeg-vil-vaere-en-del-af-verden-igen-grethe-bruger-socialt-frikort-til
https://www.cabiweb.dk/publikationer/det-sociale-frikort/
https://www.cabiweb.dk/om-cabi/cabis-projekter/socialt-frikort-til-flere/
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