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Høringssvar til forslag til Lov om forsøg med socialt frikort 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar vedrørende forslag til Lov om forsøg med 

socialt frikort.  

 

Røde Kors hilser lovforslaget om forsøg med socialt frikort velkomment. Det vurderes, at et socialt 

frikort kan være til gavn for gruppen af udsatte familier, som er tilknyttet Røde Kors’ familieaktivite-

ter. En stor del af de familier, der deltager i Røde Kors’ familienetværk, har vanskeligt ved at vare-

tage et fuldtidsarbejde grundet sociale og psykiske udfordringer, ligesom en stor del af familierne er 

modtagere af offentlig forsørgelse. I disse aktiviteter arbejder vi bl.a. med at motivere og støtte for-

ældre, som er langt fra arbejdsmarkedet, til at få en større tilknytning til arbejdsmarkedet via virk-

somhedsrettede mentorforløb. Det sociale frikort kan bidrage til at styrke motivationen for at indgå i 

et mentorforløb mhp. ordinær beskæftigelse samt gøre det nemmere for Røde Kors at indgå samar-

bejde med virksomheder om målgruppen.  

 

Røde Kors vurderer derfor, at et socialt frikort vil forbedre den enkelte borgers, der modtager sociale 

ydelser, mulighed for at få en større tilknytning til arbejdsmarkedet ved at varetage mere enkeltstå-

ende arbejdsopgaver i færre timer. At være på en arbejdsplads og tjene sine egne penge styrker 

både den enkelte og familiens økonomi samt den enkeltes tro på egne evner og kompetencer. 

 

Røde Kors noterer sig, at hensigten med lovforslaget bl.a. er at tilskynde virksomheder til at tage et 

socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere. Røde Kors ser potentialet i, at det sociale frikort kan 

bidrage til at styrke et fleksibelt og mere rummeligt arbejdsmarked. Som beskrevet i bemærknin-

gerne til loven, vil det være op til den enkelte kommune at sikre hensigtsmæssig sammenhæng til 

sine øvrige tilbud til målgruppen samt ud fra lokale forhold og ønsker at etablere et eventuelt samar-

bejde med frivillige foreninger, organisationer og virksomheder, der i forvejen har kontakt til mål-

gruppen. Røde Kors finder det positivt, at samarbejdet mellem civilsamfund, myndigheder og er-

hvervsliv er tænkt ind i lovforslaget og stiller sig til rådighed for samarbejde. 

 

 

Venlig hilsen 

 
 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 
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