Det sociale frikort
giver udsatte
mennesker mere
frihed til at kunne
vælge selv
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Det sociale frikort, som giver udsatte mennesker mulighed for at tjene op
til 20.000 kr. skattefrit om året uden at blive trukket i offentlige ydelser, har
eksisteret siden 2019. ’Socialt Frikort Vesterbro’ har arbejdet med at udfolde
frikortet i praksis, og de første år har givet mange erfaringer.
AF JONATHAN KJÆR JENSEN
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Tillid og relationer er
centrale i ansøgningsprocessen
Socialt Frikort Vesterbro er placeret i København, men har brugere – kaldet frijobbere eller
frikorthavere – fra hele landet. Når en person
ønsker at søge om det sociale frikort, skal vedkommende have det udstedt af sin hjemkommune, og så hjælper en medarbejder fra Socialt
Frikort Vesterbro med at lave ansøgningen om
frikortet og fx at formidle kontakten for personen
til kommunen. Størstedelen af ansøgerne er dog
fra København, og derfor lavede Iben Nova Rask
en aftale med Københavns Kommune i maj 2019:

Iben Nova Rask er projektleder for ’Socialt Frikort
Vesterbro’. Socialt Frikort Vesterbro er igangsat
af tre NGO’er: Mændenes Hjem, Reden og Brugernes Akademi, der blandt andet har herberg,
stofindtagelsesrum og væresteder på Vesterbro,
særligt på den åbne stofscene, der ligger bag
Hovedbanegården og op ad Halmtorvet. Projektet er finansieret af Veluxfonden og arbejder
praksisnært med at udvikle det sociale frikort.

”Københavns Kommune var meget interesserede i at udbrede det sociale frikort, men havde
ikke midler, så da vi fandt privat finansiering fra
Veluxfonden, var det en god anledning til et samarbejde mellem os og kommunen. De sørgede
så til gengæld for, at der var en hurtig ansøgningsproces. Den tager kun 20 minutter,” fortæller Iben Nova Rask og fortsætter:

”Den måde, vi har gjort det på, er, at vi har en
medarbejder hos hver NGO, der har et antal
timer i deres ansættelse, hvor de arbejder med
det sociale frikort. Jeg er projektleder, og så er
der tre medarbejdere, hvoraf nogle af deres timer
går til det sociale frikort, og det er pissesmart, for
når f.eks. en udegående gadeplansmedarbejder
fra Reden er ude og møde kvinderne på gaden,
så har hun det værktøj, det sociale frikort, med
i værktøjskassen. På den måde har vi fået det
flettet ind helt ned på gadeplan,” forklarer Iben
Nova Rask og uddyber:
”Noget af det, vi var bekymrede for i maj 2019,
da vi gik i gang, var, at det sociale frikort ville
spænde ben for andre indsatser, eller at frijobberne eller de mennesker, der skulle ansøge
om det sociale frikort, ikke ville turde søge af
mangel på tillid til systemet. Men netop fordi de
kollegaer, der startede på projektet, var ansatte i
vores organisationer, så brød vi med den tvivl. Vi
har ikke manglet den tillid, og det er på grund af
vores setup.”
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Folketinget vedtog i 2018 en lov, der indførte det
sociale frikort. Frikortet blev forsøgsvis afprøvet
i første omgang i to år, og herefter blev forsøgsordningen forlænget til udgangen af 2022. Frikortet giver udsatte mennesker mulighed for at
tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året uden at
blive trukket i offentlige ydelser, fx kontanthjælp.
Hensigten er bl.a. at skabe flere muligheder for
udsatte mennesker for at få kontakt med arbejdsmarkedet og dermed opleve større værdi i tilværelsen ved de goder og friheder, der kan være
ved det. Et andet mål var også at engagere virksomheder i at tage et større socialt ansvar.

”Vi ser hos nogle kommuner, at hvis du vil ansøge,
så skal du have en samtale med din sagsbehandler, du skal hen til jobcentret, så får du
en tid en måned efter, og så skal du sidde og
vente. Hvis du altså kan huske den tid, og du
så kommer til den, så skal du udfylde et ansøgningsskema. Når du har gjort det, så skal de på
kommunen klikke igennem sagsakterne. Det
tager meget tid, og det koster penge. Og det,
Københavns Kommune i stedet har gjort, er, at
de har bedt os om at være underskrivere for, at
de [mennesker, der ansøger] er socialt udsatte,
fx fordi vi ved, at de kommer i et stofindtagelsesrum eller på et værested. På den måde slipper de
for lange sagsgange.
Et andet afgørende element for processen er,
at brugerne har tillid til projektet, fordi kontakten til kommunen går igennem de sociale
NGO’er og deres gadeplansmedarbejdere, der
kan trække på de relationer, de allerede har
opbygget, fortæller Iben Nova Rask:
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”Vi har meget, meget få afslag, og vi har på nuværende tidspunkt 188 frikorthavere. De kan ikke
alle sammen arbejde, og der er også et par af
dem, der er døde, men det siger noget om den
tillid, vores projekt har fået.”
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De fleste frijobs er i de sociale
ngo’er frem for private virksomheder
Socialt Frikort Vesterbro benytter tre kategorier
af ansættelse til frikorthaverne – kaldet frijobs.
De ansættelser, som er i deres egne organisationer, kaldes ’in house’. Det kan være fx arbejdsopgaver som at rengøre madrasserne efter overnattende på Mændenes Hjem eller at pakke
poser med bikarbonat som stofbrugere kan bruge i stedet for ammoniak, til når de ryger deres
stoffer. Så er der såkaldte ’samspil’-ansættelser,
som er små socialøkonomiske forretningsmodeller, hvor frijobbere kommer ud i lokalmiljøet. Det
kan være egne produktioner af fx T-shirts, som
de så får aftale med lokale butikker om at sælge.
Det kan også være juletræssalg til fordel for Social Frikort Vesterbro, og meget andet. Og sidst
er der de såkaldte eksterne frijobs, hvor en privat
virksomhed i København ansætter frijobbere.
”I begyndelsen, da jeg blev ansat, startede vi
med ’in house’. Og da vi havde fået det [ansættelse, arbejde og lønudbetaling] sat op, så kunne
vi begynde at tage det næste skridt og også gøre
det med eksterne virksomheder,” fortæller Iben
Nova Rask og fortsætter:
”Nu er vi blevet rigtig gode til at forklare virksomheder, hvad det er, frijobberne gerne vil arbejde
med, hvordan de arbejder og gerne vil aflønnes.
Så på den måde blev vi klar til at hjælpe virksomheder godt i gang. Men vi har for få frijobs
eksternt i virksomheder. Det mangler vi, og det er
et stort hul for os. Vi har flere virksomheder, end
vi havde regnet med, men virksomheder hyrer af
kortere perioder. Vi løser det ved at have frijobs
’in house’, så det er ikke et stort problem, men
dog stadig et problem.”
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mod på at arbejde, men ikke vil have et job på
den åbne stofscene, så sørger vi for, at de får jobs
længere væk fra stofscenen. Og hvis de har det
rigtig skidt og for eksempel dukker op og beder
om et job, mens de har abstinenser, så kan vi
lynhurtigt få dem ind på et ’in house’-arbejde,
hvor de fx ikke skal stå og være sløje foran den
lokale købmand, og hvor det er tydeligt, at de er
syge, fordi de mangler deres stof,” fortæller Iben
Nova Rask og uddyber:
”Vi oplever, at når vi gør det på den måde, så griber frijobberne alt, hvad de kan få, så gør de det
på eget initiativ. Og når der så er en periode, hvor
de så er lidt væk, så kommer de ikke i ’den sorte
bog’: ”Nå, det var dem, som ikke arbejdede”. De
er deres egne freelancere, og vi oplever mennesker, der har jobs måske fem forskellige steder,
fordi de arbejder ud fra deres egne livsvilkår. Mit
arbejde er så at sørge for, at de får ansøgningen
igennem og dermed har loven i deres ryg. Og så
er det også mit arbejde at sørge for, der er jobs,
vi kan tilbyde dem.”
Frikortet giver mennesker et valg
I 2020 lavede Ankestyrelsen en større evaluering (1) af det sociale frikort, hvor der blandt andet var fokus på, hvordan forskellige kommuner
og NGO’er opfatter formålet med frikortet. Hvor
nogle kommuner primært opfattede det sociale
frikort som en beskæftigelsesrettet indsats, så
andre kommuner det mere som en social indsats, og NGO’erne pegede på, at frikorthavernes
generelle sundhedstilstand og sociale forhold
blev forbedret af ordningen, men for Iben Nova
Rask og hendes kolleger handler det i høj grad
også om at give folk et valg.

Som frijobber tager man vagter, der varierer i tid,
sted og opgaver, og man er ikke bundet af en
længere ansættelse. Der er stor fleksibilitet i ansættelsen, og det er til stor gavn for frijobberne at
kunne blive rummet, og at de selv kan vurdere,
hvor og hvornår de kan arbejde.

”Det, der betyder rigtig meget i mit og mine
kollegers arbejde, er, at mennesker har et valg,
for mennesker, der er nået dertil i deres liv og i
vores system, har meget få valg tilbage. Der er det
vigtige for os at give dem et valg, hvor de ærligt
selv kan vælge, hvorvidt de vil gå på arbejde eller
ej: Om de vil hoppe ind i bilen og give et blowjob,
eller om de vil have et job ved os. Og det sociale
frikort muliggør, at mennesker, der ikke passer
ind i det ordinære jobmarked, har en mulighed
for ærligt arbejde. Det er jo en legal indtægt,
og det ændrer folks syn på sig selv,” siger Iben
Nova Rask.

”De får ikke skældud den dag, de ikke kommer,
og hvis de kommer en dag og føler sig fulde af

Det kan frijobber René Sørensen på 62 år også
bekræfte. Han har ikke fået sit frikort gennem

Referencer:
(1) Ankestyrelsen. Evaluering af det sociale
frikort. 2020 (https://ast.dk/publikationer/
evaluering-af-det-sociale-frikort)
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Social Frikort Vesterbro, men i stedet gennem det
Aarhus-baserede ’Hus Forbi – Gadeliv i Aarhus’.
René Sørensens oplevelse fra Aarhus er meget
den samme, som Iben Nova Rask beskriver den
på Vesterbro i København. Han bruger det sociale
frikort, når han er guide på Poverty Walks, som
er guidede gåture, hvor folk kan få indblik i livet
som hjemløs og udsat. Han har haft rusmiddelproblemer i 48 år og er i dag tilknyttet behandling
med lægeordineret heroin på Rusmiddelcentret
i Aarhus, hvor han kommer to gange om dagen.
At han modtager lægeordineret heroin, er den
primære grund til, at han ikke længere er nødt til
at skaffe penge på ulovlig vis, fordi han nu får sit
stofbehov dækket. At han arbejder som Poverty
Walk-guide, gør han mest, fordi han godt kan lide
at fortælle sin historie. Men selvom han mener, at
det sociale frikort ikke nødvendigvis spiller den
store rolle for ham selv i forhold til at holde sig
ude af kriminalitet, så er han på grund af sine
mange års erfaringer med at være i stofbrugsmiljøet i Aarhus overbevist om, at det gør det for
mange andre. Han har personligt kendskab til,
hvor meget det kræver i dagligdagen at skulle
skaffe penge på ulovlig vis, og derfor har han en
erkendelse af, at den legale måde at tjene penge
på, som det sociale frikort giver, har betydning.
”Jeg tager kokain en gang imellem, men jeg
”skyder” ikke mere – jeg tager ikke noget heroin
”uden for huset”. Så slipper jeg for at skade en
masse mennesker, fordi jeg skal stjæle fra dem,”
fortæller René Sørensen og fortsætter:
”Jeg fik mit sociale frikort, da jeg var ude at gå
en Poverty Walk en dag, og der spurgte de [Hus
Forbi – Gadeliv i Aarhus] mig, om jeg ikke ville
have det der frikort, og det sagde jeg så ja til. Jeg
vil ikke kunne tage et job på normale vilkår, og
jeg får også pension, så jeg finder ikke andet arbejde, end at jeg går Poverty Walks. Og det kan
godt være, at det sociale frikort måske ikke betyder så meget for lige mig, men det tror jeg, det
gør for nogle andre. Det er en nemmere måde at
tjene penge på. En af goderne ved det er, at man
ikke skal ud og lave kriminalitet. Jeg vil hellere ud
og gå en Poverty Walk, end jeg vil ud og lave noget kriminelt,” siger René Sørensen og afslutter:
”Det er jo ikke sikkert, jeg går ud og laver noget,
der giver mig 500 kroner ned i lommen, men det
gør man ved en Poverty Walk. Så kan den dag
godt være reddet, ikk?”

Følg dette link og se en video, hvor frijobberne udtaler sig om, hvad det sociale frikort har betydet
for dem: https://www.facebook.com/maendeneshjem/videos/1020293838905084
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