
 

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 jf. Lov om social 
service, afsnit V 

 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 

 opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp jf. Lov om aktiv 
socialpolitik § 11   

 

Oplysninger til brug for behandling af din ansøgning om socialt frikort 

Navn: 

Cpr. nr.: 

Jeg modtager på ansøgningstidspunktet følgende indsats efter Lov om social service (Serviceloven): 
 Sæt X   Sæt X 

Ingen indsats 
 

 

 § 85 hjemmevejleder 
 

 

§ 99 Støtte- og kontaktperson 
 

 

 § 101 stofmisbrugsbehandling 
 

 

§ 107 midlertidigt botilbud 
 

 

 § 108 længerevarende botilbud 
 

 

§ 109 Krisecenter 
 

 

 § 110 forsorgshjem/ herberg 
 

 

Anden indsats efter Serviceloven 
Skriv hvilken: 

 

 

 

Min indkomst er: 
 

Førtidspension  Uddannelseshjælp  Kontanthjælp  
Andet  

 
Skriv hvilken: 

 

 

Har du fået hjælp til at udfylde ansøgningen? 

 

 Ja 

 Nej 

 
Er det en medarbejder, der er ansat i Ballerup Kommune, som vi må kontakte om dine sociale forhold? 

 

 Ja 

 Nej 

 
 

Oplys venligst navn, 
telefonnummer og evt. e-mail på 
medarbejderen 

 

 
 
 
 
 



 

 

Behandling af din ansøgning 

For at kunne behandle din ansøgning, indhenter og behandler Ballerup Kommune og dine arbejdsgivere 
oplysninger om dine forhold. 

Ballerup Kommune kan: 

 indhente og behandle oplysninger om dine sociale og psykiske forhold i den del af kommunen, som 
har bevilliget dig hjælp og støtte jf. Lov om social service, afsnit V 

 indhente og behandle oplysninger i om dine uddannelses- og indkomstforhold inden for det seneste 
år samt om opfyldelse af opholdskravet jf. Lov om aktiv socialpolitik § 11 

 indberette et eventuelt socialt frikort via den digitale løsning 

 følge din saldo på det sociale frikort via den digitale løsning. Hvis du overstiger beløbsgrænsen på 
20.000 kr. pr. kalenderår, omfattes du af de almindelige regler om modregning af indtægten i dine 
eventuelle offentlige ydelser 

 bruge oplysningerne i den digitale løsning til konkret sagsbehandling i kommunen, hvis du 
modtager en forsørgelsesydelse eller søger om en anden indkomstafhængig ydelse 

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine data 
 
Lovgrundlag for behandlingen 
Personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området. Hjemlen for 
at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.  
  
Ansvarlig 
Oplysningerne indsamles af Ballerup Kommune, som er dataansvarlig. Ballerup Kommune er derfor 
ansvarlig for indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne.  
  
Formålet med behandlingen 
Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til 
andet end det formål, der er oplyst. 
  
Opbevaringens varighed  
Vi opbevarer som udgangspunkt de indsamlede oplysninger i fem år. 
  
Dine rettigheder 
Du kan til enhver tid benytte dig af de rettigheder, der følger af lov, herunder blandt andet ret til indsigt. 
Rettighederne udøves ved at kontakte institutionen eller databeskyttelsesrådgiveren. 
 
Har du skiftet mening? 
Du kan altid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både 
mundtligt og skriftligt.  
At samtykket trækkes tilbage, berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget 
indtil tilbagetrækningen af samtykket. 
  
Vil du klage? 

Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets 
hjemmeside.  

 

Dato:              Underskrift:   

Hvis du vælger at sende din ansøgning digitalt, er der to muligheder for at sende ansøgningen 
sikkert. Brug derfor ballerup.dk/sikkerbesked eller send ansøgningen direkte fra digital post.  
Du kan også få hjælp til at sende din ansøgning sikkert ved kontakt til Borgerservice på 
Ballerup Rådhus.  
Har du ikke adgang til digital post, kan du også sende din ansøgning med almindelig post 
til Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup 
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