Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et
formularfelt.

Ansøgning om et socialt frikort
Med et socialt frikort får du mulighed for årligt at tjene 20.000 kr. skattefrit uden modregning i din
forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Du kan få socialt frikort:
•

Hvis du har særlige sociale problemer, og opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter
afsnit V i lov om social service

•

Hvis du hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på
over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort

•

Hvis du opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov
om aktiv socialpolitik

Oplysninger til brug for behandling af din ansøgning om socialt frikort
Navn:
Cpr. nr.:
Jeg modtager på ansøgningstidspunktet følgende indsats efter Serviceloven:
Sæt X
Ingen indsats

§ 85 Hjemmevejleder

§ 99 Støtte- og kontaktperson

§ 101 Stofmisbrugsbehandling

§ 107 Midlertidigt botilbud

§ 108 Længerevarende botilbud

§ 109 Krisecenter

§ 110 Forsorgshjem/ herberg

Sæt X

Anden indsats efter
Serviceloven
Skriv hvilken:

Yderligere oplysninger til brug for behandling af din ansøgning om socialt frikort
Jeg deltager i IPS-indsats

Sæt X

Skriv gerne, hvis du ved hvilken afdeling
du deltager i

IPS 1 –
Psykiatri

IPS 2 Rusmiddelbehandling

IPS 3 –
Sydhavnen

Navn på IPS-konsulent

Hvis du ingen indsats modtager efter Serviceloven, beskriv her dine særlige sociale eller
psykiske vanskeligheder – fx psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer,
hjemløshed og/eller problematisk forbrug af stoffer eller alkohol:

NB! Bemærk, at du kan forvente et opkald, hvor du vil blive spurgt mere ind til dine sociale udfordringer,
hvis du på ansøgningstidspunktet ikke modtager en indsats efter Serviceloven.
Jeg har selv udfyldt ansøgningen: sæt X
Ja
Nej
Jeg kan kontaktes på telefon:

Jeg har fået hjælp til at udfylde ansøgningen af (sæt kryds):
Kommunal medarbejder:

Person fra mit netværk (fx ven, familie,
medarbejder i privat organisation eller
lignende):

Navn på kommunale medarbejder/person fra mit netværk, der har hjulpet med ansøgningen:

Hvis vi må kontakte medarbejderen/personen – oplys venligst dennes telefonnummer og/eller
mailadresse:
Jeg giver samtykke til, at Socialforvaltningen hos denne medarbejder/person må

Sæt X

Indhente oplysninger om mine sociale og helbredsmæssige forhold til brug for
ansøgning om socialt frikort
Videregive oplysninger om, at jeg har søgt socialt frikort samt resultatet af ansøgning
Det er frivilligt at give samtykke.
Ønsker du ikke, at Socialforvaltningen kontakter medarbejderen/personen fra dit netværk, afgør vi din
ansøgning ud fra de oplysninger, vi allerede har. Det kan betyde afslag på din ansøgning, jf. § 11b i
retssikkerhedsloven.
Dine rettigheder som borger
Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at være en del af ordningen.
Så vil kommunen deaktivere det sociale frikort, og du kan ikke længere tjene et skattefrit beløb.
Efter databeskyttelsesforordningen har du som borger 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 har:
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
• Ret til berigtigelse (rettelse)
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til indsigelse
Du kan læse mere om dine rettigheder i vejledning om de registreredes rettigheder på
www.datatilsynet.dk.
Samtykke
Det er frivilligt at give samtykke. Ønsker du ikke at give samtykke, afgør vi din ansøgning ud fra de
oplysninger, vi allerede har. Du skal være klar over, at det kan betyde, at du får afslag på din
ansøgning, jf. § 11b i retssikkerhedsloven.
For at kunne behandle din ansøgning har vi brug for dit samtykke til, at kommunen indhenter og
behandler oplysninger om dine forhold. For at kunne anvende et socialt frikort, er der brug for, at
du giver samtykke til, at dine arbejdsgivere kan behandle nogle konkrete oplysninger om dig.
Jeg giver samtykke til, at Socialforvaltningen i Københavns Kommune kan:
• indhente og behandle oplysninger om mine sociale og psykiske forhold i den del af
kommunen, som har bevilliget mig hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service
• indhente og behandle oplysninger om mine sociale og psykiske forhold i Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, hvis jeg modtager ydelser derfra
som fx kontanthjælp eller førtidspension.
• indhente og behandle oplysninger om mine uddannelses- og indkomstforhold inden for det
seneste år samt om opfyldelse af opholdskravet i § 11 i lov om aktiv socialpolitik
•

indberette et eventuelt sociale frikort via den særlige it-løsning, udviklet til formålet

•

følge 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

•

bruge oplysningerne i it-løsningen til konkret sagsbehandling i kommunen, hvis jeg
modtager en forsørgelsesydelse eller søger om en anden indkomstafhængig ydelse

Jeg giver samtidig samtykke til, at Københavns Kommune og mine arbejdsgivere kan behandle
følgende personoplysninger om mig:
• Cpr-nummer
• Frikortnummer
• Saldo på frikort
• Beløb, der er blevet udbetalt på frikortet
Dato:_____________________________________________________
Underskrift:________________________________________________
Du kan sende ansøgningen til Socialtfrikort@sof.kk.dk. Ansøgningen indeholder personfølsomme
oplysninger. Vi opfordrer dig derfor til at skrive til os med sikker mail.
Du kan få hjælp til at sende din ansøgning sikkert i alle vores åbne modtagelsesenheder i
Socialforvaltningen og i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

