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Bilag A - Rammebeskrivelse - Socialt Frikort  
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1 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 
 

Med vedtagelsen den 31. maj 2018 af ’Lov om forsøg med Socialt Frikort’ 

(https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201712L00161) kan borgere med særlige sociale problemer i en 

forsøgsperiode i 2019 og 2020 blive visiteret til målgruppen for Socialt Frikort, hvis en række individuelle 

betingelser er opfyldt. Loven skal administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL 

og KOMBIT administrerer. Løsningen skal e være idriftsat senest den 1. januar 2019.  

1.1 Baggrund 
 

Børne- og Socialministeriet har, som ansvarligt ressortministerium, bedt KL og KOMBIT om at udvikle en 

fælleskommunale it-løsning for Socialt Frikort. Løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de 

offentlige myndigheder.  

Løsningen skal udvikles i 2. halvår 2018 med henblik på go-live den 1. januar 2019 og efterfølgende i 

forsøgsperioden, kunne videreudvikles på baggrund af tilbagemelding fra brugerne, juridiske tilpasninger 

og lignende. 

1.2 Formål og Mål 
 

Forsøgsordningen med Socialt Frikort indebærer, at de visiterede borgere har mulighed for at tjene op til 

20.000 kr. i 2019 og 2020 skattefrit, uden der foretages modregning i øvrige ydelser, eller får andre 

forvaltningsmæssige konsekvenser for borgerne.  

Målgruppen for ordningen er borgere, der ikke indenfor de seneste 12 måneder har været i beskæftigelse, 

eller ordinær uddannelse og opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp jf. §2 

stk. 2.  

Visitationen af borgerne til Socialt Frikort sker i kommunerne.  

I forbindelse med forsøgsordningen af Socialt Frikort, skal der etableres en fælleskommunal it-løsning, der 

skal stilles til rådighed for samtlige kommuner senest 1. januar 2019. Det fremgår af lovteksten og 

lovforarbejderne til Socialt Frikort, at it-løsningen forventeligt vil skulle videreudvikles i forsøgsperioden. 

Det er KOMBIT der i samarbejde med KL, der skal sørge for, at løsningen bliver udviklet og driftet i 

forsøgsperioden. 

 

1.3 Markedsforhold 
 

Det er KOMBITs vurdering, at der allerede i dag er teknologier på markedet, der vil kunne løse de krav og 

udfordringer, der følger med udviklingen af løsningen for Socialt Frikort. Løsningen skal være færdig i første 

version 1.1.2019. Løsningen skal inden 1.1.2019 nå at testes og idriftsættes, hvilket betyder at 

udviklingsperioden bliver særligt kort. 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201712L00161
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2 PROJEKTBILLEDE  
 

It-løsningen forventes at bestå af en database, hvortil de nødvendige aktørerne vil have adgang. 

Nedenstående konceptuelle visualisering gengiver de identificerede aktører og deres handlinger. 

• Kommunerne visiterer borgerne til ordningen med Socialt Frikort 

• Borgene identificerer sig over for virksomhederne 

• Virksomhederne indberetter borgerens aktivitet 

• Borger og virksomheder skal kunne trække data over optjent beløb. 

• SKAT og andre relevante myndigheder skal kunne lave dataudtræk. 

• Betaling til borgene skal kunne ske via bank/pengeinstitut, gerne via virksomhedens 
anvendte lønsystem 

Der vil i de efterfølgende udrulninger i forsøgsperioden skulle arbejdes med ekstra funktionalitet, flere 

automatiserede arbejdsgange, snitflader og udstilling af jobs etc. 

2.1 Konceptuelt overblik 
 

 

  

3 ØKONOMISKE FORHOLD 
 

Til finansiering af udvikling, forvaltning og egentlig drift it-løsningen er der i lovforslaget afsat en ramme på 

14 mio. kr. i forsøgsperioden. 
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4 SOCIALT FRIKORT-LØSNING 
 

Løsningen skal være færdig i første version 1.1.2019. Løsningen skal inden 1.1.2019 testes og idriftsættes, 

hvilket betyder at udviklingsperioden bliver særligt kort. Derfor forventer vi en løsning i første version, som 

kun lige netop de krav, der stilles igennem lovgivningen. 

Krav# 1: Løsningskoncept for Socialt Frikort 

Beskrivelse: Deltager bedes beskrive et bud på en løsning for Socialt Frikort d. 1.1.2019. Løsningen 

skal understøtte det i kapitel 2 beskrevne projektbillede. Alle scenarier ift. brug af 

løsningen skal beskrives. Besvarelsen af dette krav skal indeholde mock ups eller 

prototyper. 

 

5 PLAN FOR LØBENDE VIDEREUDVIKLING 
 

Funktionalitet i løsningen d. 1.1.2019 forventes pga. tidsplanen kun lige netop at dække de krav, der stilles i 

lovgivningen. Derfor vil der i forsøgsperioden ske efterfølgende udrulninger, hvor ekstra funktionalitet, 

flere automatiserede arbejdsgange etc. implementeres. 

Krav# 2: Plan for løbende videreudvikling 

Beskrivelse: Deltager bedes lave en plan for videreudvikling af løsningen fra løsningens første version 

d. 1.1. 2019 med løbende udrulninger hver 3. måned i hele forsøgsperioden frem til 

ultimo 2020. Som et eksempler på dette kan nævnes: 

- Integration med KMD-AKTIV senere Kommunernes Ydelsessystem (KY). 
- Flere automatiserede arbejdsgange, der letter processen for 

brugergrupperne. 
- Håndtering af fuldmagt i forhold til frivillige sagsbehandlere 

 

 

 


