
Ansøgningen sendes til sikker_jobcenter@randers.dk. I emnefeltet skrives: ”Ansøgning om socialt frikort, 

att: Per Høstrup Bisgaard Nielsen ”. Du kan finde flere oplysninger om socialt frikort på Randers Kommunes 

hjemmeside.  

Kontaktoplysninger 

Navn 
  
  

Personnummer 

Adresse 
  
  
 

Telefonnummer 

Postnummer 
  
  

By 

Hvis du ingen indsats modtager efter Serviceloven, beskriv dine særlige sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 
Bemærk, det er vigtigt at du udfylder dette, hvis du ikke i forvejen modtager støtte 

  
  
  
  
  

Ansøgningsskema om socialt frikort 

Jeg modtager på ansøgningstidspunktet følgende indsatser efter serviceloven (Sæt kryds) 

  Ingen indsats   Beskyttet beskæftigelse (§103) 

  Råd- og vejledningsforløb (§§82a og 82b)    Aktivitets– og samværstilbud (§104) 

  Mestringsvejledning (§85)   Midlertidig botilbud (§107) 

  Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96)   Længerevarende botilbud (§108) 

  Støtte- og Kontaktperson (§97)   Krisecenter (§109) 

  Merudgifter §100   Forsorgshjem (§110) 

  Stofmisbrugsbehandling (§101)  Andet 

Hvad er baggrunden for, at du modtager de ovennævnte indsatser efter serviceloven? 
 Bemærk, det er vigtigt at du udfylder dette, hvis du ikke i forvejen modtager støtte 

  
  
  
  
  

Hvor modtager du de ovennævnte indsatser efter serviceloven fra? (Sæt kryds)  

  Center for Socialt Udsatte              

  Center for Psykiatri  

  Center for Voksenhandicap 

  Center for Børnehandicap og Autisme  

  Myndighedscenteret for børn  

  Andet  
 

 



Dine rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger  

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virk-
somheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne. Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber 
og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til 
dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. 

Om Samtykke 
Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens arti-
kel 7, stk. 3. 
Dit samtykke bortfalder automatisk når sagen er færdigbehandlet. I sager, der rejses ved ansøgning, må kommunen ikke uden 
samtykke indhente oplysninger om ansøgerens rent private forhold fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvalt-
ningsmyndighed jf. forvaltningsloven § 29 Hvis du ikke ønsker at give samtykke til kommunen, behandler kommunen din sag 
på det foreliggende grundlag, jf. retssikkerhedslovens § 11b. Det kan betyde, at du eventuelt ikke kan have socialt frikort. Det 
samme gælder, hvis du tilbage et samtykke. 

Reglerne om samtykke fremgår af forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og retssikkerhedsloven. Ved samtykke for-
stås "enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved 
erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for be-
handling." Jf. persondataforordningen artikel 4 nr. 11. 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Kon-
taktoplysningerne er: dpo@randers.dk 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du 
læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. 

 

Samtykke og underskrift (sæt kryds) 
Du kan læse dine rettigheder og pligter længere nede på siden.  

  Jeg giver samtykke til at kommunen kan: 
- Indhente og behandle oplysninger om mine social og psykiske forhold i den del af kommunen, som har bevilget mig 
hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service. I kapitel V i serviceloven indgår blandt andet de indsatser, som 
fremgår længere oppe i skemaet, fx råd– og vejledningsforløb, mestringsvejledning, Borgerstyret Personlig Assistance. 
- Indhente og behandle oplysninger om mine uddannelses- og indkomstforhold inden for de seneste 12 måneder samt 
om opfyldelse af opholdskravet i § 11 i lov om aktiv socialpolitik 
- Indberette et eventuelt socialt frikort via den særlige it-løsning, udviklet til formålet 
- Indberette bevilling af socialt frikort til Ydelseskontoret i Randers Kommune  
- Indberette bevilling af socialt frikort til Jobcenter  
- Oplysningerne om ansøgning og bevilling af socialt frikort må anvendes til ledelsesinformation.  

  

  Jeg giver samtidig samtykke til, at kommunen og mine arbejdsgivere kan udveksle og behandle følgende personoplys-
ninger om mig: Personnummer, frikortnummer, saldo på frikort, beløb udbetalt på frikort. 

  

  Jeg giver ikke mit samtykke, og er dermed indforstået med, at min ansøgning behandles på det foreliggende grundlag. 

Dato 
  
  
  

Underskrift 


