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Økonomi- og gældsrådgivning 
– en vigtig brik i sundhed og trivsel

Økonomisk mistrivsel og gældsproblemer fylder rigtig meget i hverdagen for gældsramte forbrugere, der har mistet 
overblikket over deres økonomi. Men problemerne med økonomi kommer sjældent alene. Ofte er det netop negative 
livsbegivenheder som pludselig arbejdsløshed, sygdom eller brud i familien, der er udløsende faktor, når gælden bli-
ver uoverskuelig og overblikket forsvinder.

Der er aldrig gennemført så mange rådgivningsforløb i Forbrugerrådet Tænks økonomi- og gældsrådgivning som i 
2018. Hele 2.340 forløb – en stigning på knap 10 procent. Antallet vidner om et fortsat stort behov for økonomi- og 
gældsrådgivning. 

Uden de frivillige ingen rådgivning og ingen forandring fra kaos til overblik hos borgerne. Vi har 120 engagerede og 
fagligt kompetente frivillige, som hver uge lægger flere timer som rådgivere eller koordinatorer i et af vores syv råd-
givningscentre. Her møder de borgere, som ellers ikke har mulighed for at søge hjælp eller rådgivning, og de møder 
dem med nærvær og ligeværdighed. 

I 2018 har vi udvidet indsatsen ved at lave skræddersyede, lokale og fokuserede samarbejder rundt om alle rådgiv-
ningscentrene, der styrker arbejdet om en varig løsning for gældsramte. Vi har fx indledt et tæt samarbejde med 
boligorganisationen KAB, så udsætningstruede lejere i rudekuverten også får et tilbud om hjælp. Vi har fx udvidet 
samarbejdet med OPUS (Hovedstadsregionens tilbud til unge med psykiske udfordringer), så vores frivillige tager ud 
til psykisk sårbare og rådgiver unge i trygge kendte rammer. De mange tværgående lokale og nationale samarbejder 
hjælper også med at sprede kendskabet til vores tilbud, og motiverer og støtter udsatte forbrugere til at opsøge økono-
mi- og gældsrådgivningen.

Forbrugerrådet Tænk har været på besøg rundt i hele landet på produktions- og erhvervsskoler. Hele 57 er det blevet 
til og et møde med flere end 2.500 unge. Med interaktive indslag har vi opfordret de unge til at ”tale med nogen om 
økonomien – før det er for sent”. Disse præventive indsatser, der er gennemført i samarbejde med TrygFonden, har 
også efterfølgende betydet konkrete besøg af unge i økonomi- og gældsrådgivningen. Da Bikubenfonden i 2018 igang-
satte en ny indsats ”Unge på kanten”, bidrog vi med viden om unge og gæld og inspirerede til, hvordan en præventiv 
og konkret indsats kan gøre en forskel.
 
Socialstyrelsen initierede i efteråret en ny National Vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning, som vi har del-
taget i etableringen af. Her har vi sammen med de øvrige satspuljemodtagere skabt en kvalitetsmodel for økonomi- og 
gældsrådgivning, som vi er ved at implementere. 

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning bliver i 2019 10 år gammel, og flere end 17.000 rådgivningsforløb er gennem-
ført i perioden. Indsatsen har været finansieret af satspuljen – og de senere år på kun 2-årige bevillinger. Hvis den 
frivillige gældsrådgivning fortsat skal spille en vigtig rolle i den lokale sociale indsats og bidrage til en helhedsorien-
teret indsats for udsatte i Danmark, så skal der findes en varig finansiering. Vi efterlyser, at man nu fra politisk side 
anerkender den store, kvalificerede frivillighed, der ydes af en række organisationer, ved at sikre et stabilt økonomisk 
grundlag for driften. Alternativet koster meget mere...

Anja Philip
Formand for Forbrugerrådet Tænk
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Forbrugerrådet Tænks  
Økonomi- og gældsrådgivning

Arbejde og resultater 2018

1. Overblik
•  Borgerens faste indtægter og udgifter 

kortlægges, herunder den sociale og 
beskæftigelsesmæssige situation

• Borgerens gæld kortlægges
• Status på boligsituation
•  Evt. indkaldelser til Fogedretten
•  Henvisning til andre organisationer eller 

kommune

I januar 2019 var 202.727 borgere registeret som dårlige 
betalere i RKI-registreret, hvilket svarer til 4,34 procent 
af den danske befolkning. Tallet er faldende for fjerde 
år i træk. Det er en positiv tendens, ikke kun for de 
enkelte borgere, men også for samfundet som helhed. 
Men over de sidste 10 år har der stadig stabilt været om-
kring 200.000 borgere, som har gældsat sig mere end 
deres økonomi kan klare. Derfor er der fortsat mange 
gældsramte, som har et tydeligt behov for støtte og 
hjælp til at få skabt ro og overblik omkring deres øko-
nomiske situation.

Stigning i antallet af rådgivningsforløb for 
gældsramte borgere
Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og gældsrådgivning 
har siden 2010 ydet fortrolig, uvildig og gratis gældsråd-
givning, hvor der gennem årene er gennemført mere 
end 17.000 forløb for gældsramte borgere. I 2018 har vi 
modtaget 2.939 henvendelser, som er blevet til 2.340 
gennemførte rådgivningsforløb for gældsramte borge-
re. Det er en stigning på næsten 10 % i forhold til 2017. 
De 1.409 rådgivningsforløb er gennemført ansigt til 
ansigt i vores syv rådgivningscentre, mens 931 rådgiv-
ningsforløb blev gennemført via vores telefon- og mail-
rådgivning. Et rådgivningsforløb kan bestå af et eller 
flere møder, alt efter hvad der er brug for i den enkelte 
borgers situation.

Vores 120 kompetente frivillige gældsrådgivere og ko-
ordinatorer stiller hver uge deres faglige kompetencer 

og tid til rådighed. De hjælper borgerne med at få skabt 
et overblik over deres økonomi, få lagt et budget og få 
håndteret deres kreditorer. Derudover har de også fo-
kus på borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmæs-
sige situation med henblik på at forbedre borgerens 
økonomi. Det kan bl.a. handle om at skabe overskud 
til at fastholde uddannelsesforløb eller til at forøge ind-
komsten gennem fast arbejde. De frivillige møder de 
gældsramte borgere fordomsfrit og giver dem en uvil-
dig rådgivning. Kvaliteten af denne rådgivning afspejles 
bl.a. i, at 97 % af borgerne i deres evaluering udtrykker, 
at de er tilfredse med den rådgivning, de har modtaget. 

Rådgivning med afsæt i den enkelte borgers 
situation
I rådgivningen skabes et overblik over borgerens øko-
nomiske situation, og der lægges et budget sammen 
med borgeren. Der er fokus på, at indtægter og udgifter 
følges ad, så der er råd til at holde en almindelig hus-
holdning med udgifter til bolig, mad og medicin. Der 
skabes et overblik over borgerens økonomi og gæld, og 
det vurderes, hvordan kreditorerne bedst håndteres. 
I hele forløbet er der fokus på at give borgeren værktø-
jer og motivation til at opretholde overblik og stabili-
tet i deres økonomi og blive selvhjulpne. I sidste ende 
handler rådgivningen om at øge borgerens økonomiske 
tryghed og trivsel, så borgerne kan fokusere på andre 
udfordringer, f.eks. med at fastholde fokus på uddan-
nelse eller søge beskæftigelse.

Boks 2: Overblik over rådgivningens indhold

2. Budget
• Budgetlægning
•  Fokus på, om borgeren modtager relevante 

tilskud, f.eks. boligtilskud og muligheden for at 
søge enkeltydelser

• Udregning af betalingsevne

3. Håndtering af kreditorer
•  Kontakt og eventuel forhandling med kreditorer
•  Afklaring af mulighed for gældssanering
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1  Ahlstrom & Edstrom, Riksrevisionen 2015, 
Statens Offentliga Udredningar 2013.

2  Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden 
2018.

3  Data kommer fra udtræk af ”borgerevalue-
ringen”, som borgerne bedes udfylde efter 
endt rådgivningsforløb. 

4   Borgere, der har svaret ’ikke relevant’, er 
blevet frasorteret. Der kan bl.a. være tale 
om pensionister, førtidspensionister, og 
studerende mv.,  
hvor det ikke er relevant at svare på 
spørgsmålet.
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Nogenlunde Godt Virkelig godt

Tabel 1: Fordeling af 18-30-åriges selvvurderede fysiske og 
psykiske helbred opdelt på, om de har haft gentagne 
betalingsproblemer i løbet af det seneste år 

Unge uden betalingsproblemer Unge med betalingsproblemer

n = 1.929

Giver overblik og overskud
Vi ved, at gældsproblemer har følgevirkninger for den 
enkelte. Studier fra en række lande viser en klar sam-
menhæng mellem overgældssætning og dårligt fysisk og 
psykisk helbred samt social og samfundsmæssig margi-
nalisering . En ny undersøgelse ”Økonomisk mistrivsel 
blandt voksne unge” (2018), som Forbrugerrådet Tænk 
har udarbejdet i samarbejde med TrygFonden, viser, 
hvordan unge der slås med gentagne betalingsproble-
mer, også slås med helbredsproblemer, sociale og mate-
rielle savn, mistrivsel og bekymringer. 
 
Dette billede afspejles hos de borgere, vi møder i råd-
givningen. De kæmper ofte med andre udfordringer 
end blot dårlig økonomi og gæld. Derfor svarer 90 % i 
evalueringen, at de oplever det som en stor lettelse at 
få taget hul på deres økonomiske problemer. Desuden 
angiver 85 %, at de har fået overblik over deres økono-
mi, mens 84 % føler sig mere motiveret til at tage styring 
over deres økonomi. Slutteligt angiver 76 %, at de har 
fået en plan for at få deres gæld betalt ud.

Det genvundne overblik og stabilitet omkring borger-
nes økonomi betyder, at de kan koncentrere sig om an-
dre udfordringer. Den uvildige økonomi- og gældsråd-
givning er således ofte en brik i et større pulsespil om 
at komme tilbage på rette spor. Dette kommer blandt 
andet til udtryk ved, at 87 % af de borgere, der har mod-
taget rådgivning, angiver, at de har fået mere overskud 
til at søge arbejde eller håndtere deres nuværende 
arbejde. 

Ny National Vidensfunktion for økonomi-  
og gældsrådgivning
Socialstyrelsen etablerede i forbindelse med udmønt-
ningen af satspuljemidlerne til den nuværende bevil-
lingsperiode en ny national vidensfunktion for økono-
mi- og gældsrådgivning.  Den Nationale Vidensfunktion 
består af repræsentanter fra frivillige økonomi- og 
gældsrådgivninger fra hele landet, og Forbrugerrådet 
Tænks økonomi- og gældsrådgivning deltager også. 
Formålet med Den Nationale Vidensfunktion er, at un-
derstøtte en gennemsigtighed om væsentlige parame-
tre for økonomi- og gældsrådgivning og derigennem 
understøtte kvalitetsudvikling på området. 

I efteråret 2018 har vi deltaget aktivt i Vidensfunktionens 
arbejde med at skabe en ny kvalitetsmodel for økonomi- 
og gældsrådgivning. Kvalitetsmodellen betyder, at alle 
frivillige økonomi- og gældsrådgivninger nu skal tage 
stilling til en række områder inden for organisationen, 
indholdet i rådgivningen, de frivilliges kompetencer 
og etik i rådgivningen. Kvalitetsmodellen blev offent-
liggjort overfor et bredt netværk af både kommercielle 
og lønnede økonomi- og gældsrådgivninger, bl.a. flere 
i boligsektoren. Arbejdet med den nye kvalitetsmodel 
har allerede bidraget positivt til vores daglige arbejde 
og udvidet antallet og bredden af samarbejdspartnere 
til vores rådgivning. 

Dårlige betalere med misligholdt gæld til enten 
private virksomheder eller offentlige myndigheder 
kan efter specifikke regler registreres i RKI-
registreret, der administreres af firmaet Experian. 
Den samme person kan være registreret med 
adskillige gældsposter. Den enkelte gældspost 
slettes efter 5 år eller før, hvis gælden er betalt.

Boks 1: RKI-registreret
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Fortrolig, uvildig og gratis
Økonomi- og gældsrådgivning

i hele Danmark 2018

Nykøbing Falster
Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 121
Antal frivillige: 5

København

Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 674
Antal frivillige: 53

Ringsted

Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 126
Antal frivillige: 10

Odense

Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 147
Antal frivillige: 10

Kolding

Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 79
Antal frivillige: 7

Esbjerg

Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 81
Antal frivillige: 12

Aalborg

Ansigt til ansigt-
rådgivningsforløb: 181
Antal frivillige: 12

I alt: Afsluttede rådgivningsforløb

Ansigt til ansigt-rådgivning:  1.409
Telefonrådgivning:  677
Mailrådgivning:  254
Samlet antal rådgivningsforløb: 2.340
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Jobparathed

Jette Holck
Frivillig rådgiver siden 2013 i Nykøbing Falster
Pensioneret bankrådgiver

 Da rådgivningscenteret i Nykøbing Falster åbnede ansøgte jeg om at blive frivillig, fordi jeg 
var nysgerrig og gik med tanken om, at når jeg skulle gå på pension, så ville jeg have noget at 
give mig til, og her har jeg noget at give ud af med den baggrund, som jeg har. 

Det er meget forskelligt, hvad vi laver som rådgivere. Vi har både med unge og ældre at gøre. Det er blandt andet 
unge mennesker, som tager forbrugs- og kviklån, da det er nemt og fristende, borgere som har tabt en masse 
penge på salg af deres hus i forbindelse med en skilsmisse og ældre, som går på pension og opdager, at de ikke 
har pengene til at blive boende i deres hus. 

De fleste borgere er jo frustrerede over den situation, som de er havnet i. Det er vigtigt for mig i rådgivningen, 
at vi sammen med borgerne får sat ord på situationen. Vi rådgiver rigtig mange til at lave et budget, for at skabe 
et visuelt overblik over deres situation. Der er mange borgere, der mangler overblik over deres økonomi og ikke 
ved, hvor meget og hvortil de betaler hver måned. 

Vi prøver så vidt muligt at finde en god løsning til dem. Men for en del af borgerne handler det også om blot at 
få en snak, fordi der ikke er mulighed for gældssanering, og de bliver nødt til at lære at leve med gælden, fordi 
de ikke har mulighed for at betale. Jeg synes, at vi gør en forskel og vi kan mærke, at der er brug for os. 

87 % af de udsatte 
borgere, der har modtaget 

rådgivning hos os,  
angiver, at de har fået 

mere overskud til at søge  
arbejde eller håndtere 

deres nuværende arbejde
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Nedenfor findes baggrundsstatistisk om de borgere, der 
har modtaget rådgivning i Forbrugerrådet Tænks øko-
nomi- og gældsrådgivning i 2018. Tallene ligger meget 
tæt op af tidligere års statistik. 

De gældsramte borgere er i alle aldre, fra de unge mel-
lem 18-30 år op til borgere i alderen 70+ år. Men fler-
tallet af dem der henvender sig med gældsproblemer 
hos os, befinder sig midt i livet. Det er især borgere med 
korte uddannelser, der søger hjælp til gældsproblemer. 

Størstedelen af borgerne er alene, og de fleste bor i leje-
bolig. I ca. 28 % af rådgivningsforløbene er der tale om 
borgere, som har et eller flere hjemmeboende børn un-
der 18 år. Oftest skylder de gældsramte borgere penge 
til flere kreditorer, men som det fremgår af figuren, er 
det banker, finansieringsselskaber og det offentlige, der 
er borgernes primære kreditorer . 
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28%
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30%

Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år

Tabel 2: Alder n = 1.820
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19%

7%
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35%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Lang videregående (5+ år)

Mellemlang videregående (3-4 år)

Kort videregående (1-2 år)

Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Folkeskole eller kortere

Tabel 3: Uddannelse n = 1.443

De gældsramte borgeres baggrund
Årets statistik

6 Data kommer fra udtræk af Forbrugerrådet Tænks sagssystem. Størrelsen på N (antal borgere) er forskellig for hver figur,  
da det varierer, hvor mange oplysninger der er registreret på den enkelte borger.
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13%

15%

19%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gift eller samlevende med et eller flere
hjemmeboende børn

Enlig med et eller flere hjemmeboende
børn

Gift eller samlevende

Enlig

Tabel 4: Familieforhold n = 1.840
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2%

5%

13%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fremleje bolig

Hjemmeboende

Hjemløs

Andelsbolig

Ejerbolig

Lejebolig

Tabel 5: Boligforhold n = 1.771

18%

23%

47%

53%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Realkredit

Andre kreditorer

Det offentlige

Finansieringsselskaber

Banker

Tabel 6: Hvem skyldes der penge til? n = 1.409
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Årsagssammenhænge og forebyggelse
Viden om økonomi og gæld

13%

17%

19%

29%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Indtægtsnedgang

Arbejdsløshed

Brud i familien

Lån til forbrug

Sygdom

Tabel 7: Udløsende årsager n= 1.075

15%

18%

24%

25%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tvangsauktion og/eller tab på salg af
ejendom

Sygdom, herunder depression

Fogedsag

Stress / stressrelaterede symptomer

Opgivet at tage styringen med
økonomien

Tabel 8: Sammenhænge n=1.048

I Forbrugerrådet Tænk har vi over en længere årrække 
arbejdet på at nedbringe antallet af gældssatte forbru-
gere og øge forbrugernes økonomiske tryghed og triv-
sel. Vi har et miljø, der på forskellig vis arbejder og har 
viden om økonomi og gæld. Udover økonomi- og gælds-
rådgivning arbejder vi blandt andet med forebyggelse af 
gæld blandt unge mellem 18-30 år gennem kampagne-
aktiviteter, besøg på skoler samt involvering af interes-
senter og samarbejdspartnere i et partnerskabsprojekt 
kaldet ”Plus på kontoen” med TrygFonden. Den viden 
anvender vi i vores forbrugerpolitiske arbejde med at få 
gode rammer om lånemarkedet. 

En af de ting, vi ved noget om, er hvilke udløsende år-
sager, der kan være med til, at man havner i gældspro-
blemer. Gældsproblemer er komplekse og kan opstå på 
baggrund af mange forskellige årsager. I tabel 6 ses de 
fem mest hyppige udløsende årsager til gældsproble-
mer, som de frivillige gældsrådgivere oplever i rådgiv-
ningen. Det er blandt andet brud i familien og fyring fra 

job, men sygdom vurderes igen i år som den udløsende 
årsag for ca. en tredje del af de gældsramte borgere.

At blive ramt af sygdom medfører for mange en ind-
tægtsnedgang, da det kan være svært at fortsætte med 
at passe et arbejde. Det får en del borgere til at føle sig 
nødsaget til at optage lån for at få hverdagen til at hæn-
ge sammen. Når sygdommen fylder det meste i ens liv, 
kan det være svært at overskue konsekvenserne ved 
gæld, og man kan derfor ende i en ond gældsspiral, der 
kan være svær at komme ud af. 

I slutningen af 2016 opstartede vi derfor et samarbej-
de med Region Hovedstadens Psykiatri om at yde øko-
nomi- og gældsrådgivning til borgere, som tager del i 
behandlingstilbuddet ’OPUS’. OPUS er et ambulant be-
handlingstilbud for unge mellem 19 og 32 år med psy-
kose eller psykoselignede symptomer. Hos OPUS bliver 
patienten tilknyttet et team af behandlere samt en fast 
kontaktperson. Kontaktpersonen vurderer, om der, 
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udover patientens behandling, er behov for økonomi- 
og gældsrådgivning. På den måde sikres det, at patien-
ten får en helhedsorienteret støtte og rådgivning. 

Når vores frivillige gældsrådgivere møder de unge, som 
tager del i behandlingstilbuddet ’OPUS’, handler det 
ikke kun om at få overblik over deres gæld. Det handler 
også om at give dem økonomisk vejledning, så de læ-
rer, hvordan man forebygger gæld i de perioder af livet, 
hvor uforudsete ting sker. 

På baggrund af gode erfaringer og tilbagemeldinger 
fra både de unge, de pårørende og medarbejdernes 
hos ’OPUS’ valgte vi i 2018 at udvide samarbejdet til 
også at dække Psykiatrisk Center Amager, således at 
de unge, som er i forløb der, også kan få økonomi- og 
gældsrådgivning.

Minela Husnic
Frivillig koordinator siden 2016 og centeransvarlig i Aalborg 
Studerer erhvervsøkonomi og jura

 Da jeg som tilflytter til Aalborg begyndte at studere, søgte jeg en frivilligstilling i 
Forbrugerrådet Tænk’s Gældsrådgivning, da jeg ønskede at bidrage med det økonomiske 
og det juridiske fra mit studie som Erhvervsjurist. Dertil var det vigtigt, at jeg gennem mit 
frivillige arbejde også kunne udvikle mig personligt. 

Som koordinator varetager jeg mange forskellige opgaver, men da jeg også er centeransvarlig, er jeg med i styre-
gruppen, som mødes et par gange om året. Her gennemgår vi status i de enkelte rådgivningscentre, og vi deler 
erfaringer med hinanden som jeg kan dele med de frivillige i Aalborg. Jeg ser det som en netværksgruppe, hvor 
vi bliver informeret og er i dialog med sekretariatet om ønsker og forventninger, så vi er sikre på, at vi udvikler 
os sammen og levere den samme service i alle vores centre. 

Mine opgaver som koordinator og centeransvarlig i det daglige giver mig et enormt ansvar og samtidig en stor 
følelse af at være værdsat. Hjulene kører uanset om jeg er der eller ej, men når man så vender tilbage efter en 
fridag, så er det den varme velkomst som jeg sætter pris på. Det at man er savnet, det forstærker fællesskabsfø-
lelsen som jeg absolut ikke vil være foruden. 

 De frivillige rådgivere fra Forbrugerrådet 
Tænks økonomi- og gældsrådgivning er enormt 
imødekommende, omsorgsfulde, behagelige og 
fleksible. Patienterne oplever det som en kæmpe 
lettelse at få det overblik, som de i manges tilfæl-
de har mistet i forbindelse med at blive ramt af 
en psykisk lidelse. 

Det, at rådgiverne har mange års erfaring og ved 
hvilke spørgsmål, der skal stilles til de unge men-
nesker giver alle parter en tryghed. Særligt det, 
at rådgiverne efterfølgende skriver til patient og 
behandler om, hvad der er blevet gjort og hvilke 
anbefalinger de fremadrettet har, er en service 
som alle sætter pris på.

Medarbejderne i OPUS er heller ikke i tvivl om, 
at det letter deres arbejde betydeligt, at vi nu har 
mulighed for at lade økonomiske eksperter kom-
me til. Det frigiver tid til at gøre det arbejde, som 
de er eksperter i, nemlig at bedre den psykiske 
tilstand”

Lea Klarup
Teamleder, OPUS Ambulatoriet

Psykiatrisk Center Amager
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Konsekvenserne af gældsproblemer er store, og kan 
komme i mange former. I tabel 7 ses de fem mest hyp-
pige sammenhænge i forhold til gældsproblemer, som 
de frivillige gældsrådgivere oplever i rådgivningen. Ofte 
mister borgeren overblikket og opgiver derfor at tage 
styringen med økonomien. Konsekvenserne kan også 
være både fogedsager og tvangsauktioner. Gæld, syg-
dom og stress er også tæt forbundne, og der er ofte flere 
samtidige problemer, hvilket gør det endnu sværere for 
borgeren at håndtere problemerne alene.

Som nævnt har Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden 
udgivet rapporten ”Økonomisk mistrivsel blandt voks-
ne unge” (2018). Den slog fast, at en stor del af de unge 
fortsat har store og indgribende udfordringer med de-
res økonomi. Og har de unge rod i økonomien, har det 
desværre alvorlige konsekvenser for deres trivsel og 
sundhed. Det er vigtig viden, når vi sammen med andre 
interessenter omkring de unge, skal forsøge afhjælpe de 
unges gældsproblemer. 

En væsentlig ting er, at få de unge til at begynde at 
tale om deres økonomi. I september 2018 lancerede 
Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden i regi af partner-
skabet ”Plus på kontoen” således en landsdækkende 
kampagne "Tal om din økonomi, før prisen bliver for 
høj": Kampagnens mål var at bryde tabuet omkring rod 

i økonomi, og sætte hverdagsøkonomi på dagsordenen 
blandt unge og voksne omkring dem. Kampagnen kom 
bredt ud i målgruppen på de sociale medier og samlet 
set fik kampagnefilm over 1,2 mio. visninger, og nåede 
ud til mere end 580.000 unikke unge, hvilket svarer til 
58 % af alle unge i målgruppen.

I løbet af 2018 har ”Plus på kontoen” også været på 57 
besøg på 49 forskellige skoler, primært produktions-
skoler og erhvervsskoler, spredt over hele Danmark. På 
et besøg prøver de unge blandt andet kræfter med at 
gennemskue et forbrugslån og oplever, hvordan rod i 
økonomien kan give dårlig trivsel. Målet med besøgene 
er blandt andet at inspirere de unge til at søge rettidig 
hjælp til økonomi i deres omgangskreds, hos ressource-
personer eller i en økonomi- og gældsrådgivning.

Et eksempel på, hvordan vi deler ud af vores viden 
og erfaringer omkring forebyggelse og håndtering 
af gæld, er, da vi i december 2018 afholdt et seminar 
omkring unges økonomiske mistrivsel for ansøgere af 
Bikubefondens ”Unge på kanten”-pulje. For socialt ud-
satte unge er det, at have styr på økonomien, en væsent-
lig faktor for at kunne mestre livet og undgå mistrivsel. 
Seminaret havde fokus på, hvordan unge på kanten kan 
støttes i at styre deres forbrug, og bliver i stand til at 
mestre deres privatøkonomi. 

På uddannelsesbesøg fokuserer vi på 
de økonomiske udfordringer, som unge 
mennesker oplever. Vi kommer omkring 
forbrugslån, socialt forbrugspres og 
dårlige økonomiske vaner.

 I Bikubenfonden støtter vi blandt andet nye samarbejder og innovative sociale løsninger, der kan hjælpe 
udsatte unge i gang med job eller uddannelse. I den proces har vi sat stor pris på at Forbrugerrådet Tænk har 
rakt ud til nogle af de organisationer vi støtter og været med til at sætte fokus på vigtigheden af at have fokus 
på de unges økonomiske trivsel og både arbejde forebyggende og med konkret rådgivning når der er brug for 
det. Arbejdet med unges økonomiske trivsel ser vi som afgørende for at udsatte unge kan mestre hverdagen.”

Mikkel Nedergaard
Seniorrådgiver på socialområdet

Bikubefonden



13

Erfamøder, kurser og studieture
I løbet af året har der løbende været fokus på kompetence-
udvikling af vores frivillige gældsrådgivere og koordinato-
rer gennem erfamøder, kurser og studieture. Der har i alt 
været afholdt 15 erfamøder samt 19 kurser og studieture i 
de syv rådgivningscentre. 

På erfamøderne for de frivillige drøftes relevante borger-
sager (anonymt), faglig ny viden, nye lokale samarbejder 
mv. Erfamøderne har således fokus på at opkvalificere de 
frivillige fagligt, men også at skabe et meningsfuldt socialt 
miljø for og med de frivillige, hvor de kan dele viden og 
sparre med hinanden. På kurserne og studieturene er der 
fokus på at udvikle kvaliteten af rådgivningen gennem ny 
faglig viden. Bl.a. har de frivillige i København, Aalborg og 
Ringsted været på studietur til en inkassovirksomhed for 
at blive klogere på, hvordan en inkassosag forløber og opti-
mere samarbejdet – fx når der forhandles med kreditorer.

Årsseminar
I marts 2018 samlede vi over 50 af vores frivillige gældsråd-
givere og koordinatorer fra hele landet til vores faste års-
seminar, som er en faglig dag med oplæg, workshops og 
mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af rådgivnings-
centre. Vi havde bl.a. besøg af SKAT, og sammen kiggende 
vi på, hvordan vi bedst hjælper de gældsramte borgere med 
deres forskudsregistrering og årsopgørelse. Derudover 
havde vi også et vidensgalleri, hvor forskellige aktører 
inden for gældsområdet, bl.a. Ludomaniforeningen og 
Experian (RKI-registret), bidrog med relevante indlæg. 

Den nye persondataforordning 
Et særligt fokusområde i 2018 har været implementering 
af den nye persondataforordning. Vores fokus har bl.a. væ-
ret på at sikre, at de formelle ting, såsom IT-systemer og 
samtykkeerklæringer mv., er på plads. Derudover har vi 
uddannet vores frivillige inden for de områder, hvor nye 
arbejdsgange er blevet implementeret som følge af de nye 
persondataregler. Vi indledte med at have det som tema på 
vores årsseminar. Efterfølgende fulgte vi op med konkre-
te vejledninger og instrukser. Vi har afholdt lokale GDPR-
kurser i de syv rådgivningscentre. 

Styregruppemøder
Den landsdækkende styregruppe med repræsentanter 
fra de syv rådgivningscentre samt sekretariatet har i 2018 
afholdt to heldags styregruppemøder. Arbejdet i styre-
gruppen sker med afsæt i de udfordringer, der opleves 
lokalt, samt den læring, der opstår på baggrund af den 
dokumentation, der løbende bliver opsamlet i Økonomi- 
og gældsrådgivningen. Derudover arbejder styregruppen 
også med den viden, der kommer fra nationalt niveau, 
fx fra Den Nationale Vidensfunktion. Samlet set bidrager 
arbejdet i styregruppen til at opretholde en sammenhæn-
gende og helhedsorienteret praksis af høj kvalitet på tværs 
af rådgivningscentrene. 

Rådgivningshåndbog
Vores rådgivningshåndbog, som er udarbejdet i samarbej-
de med de enkelte rådgivningscentre, vores landsdækken-
de styregruppe og sekretariatet, blev for alvor rullet ud i 
2018. Dette skete bl.a. på vores årsseminar, ligesom alle 
vores intro-kurser nu tager udgangspunkt i rådgivnings-
håndbogen. Rådgivningshåndbogen fastsætter den faglige 
tilgang, rådgivningsydelser, etiske retningslinjer og andre 
relevante rammer for rådgivningen, og er på den måde 
med til at sikre en ensartet og høj kvalitet i rådgivningen.

Frivilligundersøgelse
Vores ca. 120 kompetente og engagerede frivillige har alle 
en baggrund inden for det økonomiske, juridiske eller so-
cialfaglige felt. Der er fx tale om bankansatte, økonomer, 
jurister og socialrådgivere. Deres forskellige baggrunde er 
med til at sikre en god tværfaglighed i rådgivningsarbej-
det. Udover, at de frivillige er motiveret af muligheden for 
at gøre en forskel, har det faglige og sociale fællesskab også 
stor betydning. 

I slutningen af 2018 gennemførte vi en landsdækkende 
frivilligundersøgelse. Vi bruger bl.a. undersøgelsens re-
sultater til at sikre fastholdelse og kontinuitet i vores fri-
villiggruppe, så vi hele tiden har en god balance mellem 
rutinerede og nye frivillige. I alt har 42 % af de frivillige 
har været med i over 3 år, mens 27 % af været frivillig hos 
Forbrugerrådet Tænk i mellem 1-3 år. 

Kvalitetsudvikling af rådgivningen
Årets aktiviteter
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En brik i en helhedsorienteret indsats
Samarbejdspartnere

Vi ser økonomi- og gældsrådgivning som en del af en hel-
hedsorienteret indsats for de udsatte borgere. For ofte 
forholder det sig således, at gælden ikke er den eneste 
udfordring, som borgerne kæmper med. De har typisk 
også andre udfordringer, bl.a. arbejdsløshed, sociale 
problemer, sygdom og psykiske udfordringer. Derfor 
samarbejder vi nationalt og lokalt med både kommuner, 
boligorganisationer, foged- og skifteretter, frivilligcentre 
og andre frivillige, sociale foreninger.
 
Vores samarbejdspartnere er med til at sprede kendska-
bet til vores tilbud om økonomi- og gældsrådgivning, og 
de er med til at motivere og støtte borgerne i at tage kon-
takt til os. Samtidigt giver samarbejdet mulighed for at 
koordinere og understøtte hinandens indsatser. Når vi 
arbejder helhedsorienteret med de udsatte borgeres situ-
ation, er det med til at forbedre både deres økonomiske, 
sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige situation. 

Kommuner
En af vores centrale samarbejdspartnere er kommuner-
ne. Deres brede kontaktflade til borgerne betyder, at de 
ofte er i kontakt med borgere, som er i målgruppen for 
økonomi- og gældsrådgivning. Vi har derfor fokus på at 
klæde de kommunale medarbejdere godt på til at få ind-
blik i gæld og tilknyttede problematikker. Det gør vi bl.a. 
gennem møder og oplæg lokalt. Et eksempel herpå er, da 
vi i foråret holdt oplæg for arbejdsmarkedskonsulenter 
i Guldborgsund Kommune, som understøtter borgere, 
som er på sygedagpenge og i jobafklaring. Eller da vi i 
efteråret holdt oplæg for medarbejdere med fokus på 
Odense Kommunes borgere i ressourceforløb. 

Boligorganisationer
Vi samarbejder også med de nationale boligadministra-
tionsselskaber og lokale boligselskaber. De har løbende 
kontakt med udsættelsestruede lejere med gentagne be-
talingsproblemer, som kunne have gavn af vores tilbud 
om økonomi- og gældsrådgivning. Når man først er kom-
met bagud med huslejen, kan det nemlig være svært at 
komme tilbage på rette spor. 
 
I oktober 2018 indgik vi et nyt samarbejde med 
Københavns Almene Boligselskab (KAB), som udlejer og 
administrerer ca. 50.000 boliger i hovedstadsområdet. 
Kernen i samarbejdet er at rådgive deres udsættelsestru-
ede beboere og hjælpe med realistiske afdragsordninger, 
således at de kan blive i deres bolig. 

Foged- og Skifteretter
De lokale Foged- og Skifteretter er også væsentlige samar-
bejdspartnere, da de er med til at få synliggjort tilbuddet 
om at få økonomi- og gældsrådgivning for de udsatte bor-
gere, bl.a. i forbindelse med fogedretsmøder. Derudover 
er de også med til at opkvalificere vores frivillige, idet vi 
afholder studieture til både Fogedretten og Skifteretten, 
hvor vores frivillige bliver klogere på forskellige typer 
af gældssager. Et eksempel herpå er, da vores frivillige i 
Esbjerg og Kolding fik besøg af Retten i Esbjerg, som gav 
et oplæg om mulighederne for at søge gældssanering. 
Nogle gange går opkvalificeringen også den anden vej, 
som f.eks. da vi i starten af året havde besøg af staben 
fra Retten i Helsingør, for bl.a. at gøre dem klogere på de 
nyeste årsager og konsekvenser af gældsproblemer.

Heidi Pedersen
Frivillig koordinator, Esbjerg
Økonomimedarbejder hos LEGO

 En ung mand dukker op hos os i rådgivningscenterets åbningstid, da han har fået en indkal-
delse til fogedretten, hvilket han er rigtig skræmt over. Jeg tager en snak med ham og fortæller 
ham, hvad fogedretten er og hvordan det hele fungerer. Det er ikke en kæmpe stor gæld, der 
er tale om, men han er hjemløs, efter han sammen med sin kæreste, er blevet sat ud af deres 
lejlighed. De har ikke betalt husleje, da han ingen indtægt har. 

Vi forsøgte at skabe et overblik over hans situation, og var i løbende kontakt over et par måneder. Men det var 
svært at komme videre med hans økonomi grundet hans boligsituation, hvor han var i klemme i systemet. Efter 
at have vendt sagen på et erfa-møde, fandt jeg ud af, at Esbjerg Kommune har en Ungehjemløseenhed. Efter han 
blev sat i kontakt med Ungehjemløseenheden, løste tingene sig. Han fik tilbudt en lejlighed i løbet af en måned, og 
jeg har ikke hørt fra ham siden, hvilket jeg tænker er et godt tegn. 

Den her sag gik altså ud over det økonomiske aspekt, vi normalt rådgiver om. Der er ofte mange ting, som følger 
med, når man er udsat, og her er det vigtigt, at vi har de rigtige tråde at rykke i.
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Kai Bundgaard
Frivillig gældsrådgiver, København
Pensioneret bankrådgiver

 I rådgivningen fik vi en ældre herre ind, som fortalte, at han havde nogle gældsforpligtelser 
på i alt 150.000 kr. Det viser sig, at han ikke rigtig har noget at betale med, da han er folke-
pensionist og har kun sin pension. Han spørger undervejs til, hvorfor vi ikke har spurgt ham, 
hvorfor han skylder de penge. Vi fortæller ham, at det er uden betydning for os. Han fortæller, 
at det er pga. spil og i første omgang gør vi ikke mere ud af det. 

En rum tid senere bliver han indkaldt til fogedretten nogle gange uden at møde op, og vi er samtidig i dialog med 
ham omkring hans situation. Han burde have lidt penge på kontoen ifølge det budget, vi sammen har udregnet 
med ham, men det har han ikke. Det viser sig, at han stadig har spilleproblemer. 

Vi siger til ham, at det skal vi have gjort noget ved og fortæller ham om Ludomaniforeningen, og hvordan han 
kontakter dem. Han vender tilbage og fortæller, at han har fået en tid i starten af det nye år og takker for hjælpen. 
Han spørger samtidigt om det kommende møde ikke skal aflyses. Men vi vil gerne have, at han kommer ind igen, 
så vi har mulighed for at støtte ham i det videre forløb. 

 Ringsted Kommune har siden 2015 haft et sam-
arbejde med Forbrugerrådet Tænks økonomi- og 
gældsrådgivning. Erfaringerne har været rigtig 
positive, og gældsrådgivningen gør en forskel for 
mange borgere til at komme videre i livet. Mange 
borgere, f.eks. unge og ledige, har så store udfor-
dringer med gæld, at de næsten ikke kan se sig 
ud af den økonomiske knibe, de er havnet i. De 
har mistet troen på, at det er muligt at forbedre 
egen situation. Det er rigtig vigtigt, at vi i Ringsted 
Kommune kan orientere og motivere ledige bor-
gere og borgere i det hele taget, hvis de spørger om 
hjælp, til selv at handle aktivt på egen livssituation. 

Vi oplever, at når borgeren beslutter sig for at tage 
imod tilbuddet om rådgivning, så betyder det of-
test, at ledige borgere bringes tilbage i en handlen-
de situation og med en positiv følelse af livet, til at 
være selvforsørgende samt på arbejdsmarkedet.

Michael Merle
Institutionsleder, 

arbejdsmarkedscenter
Ringsted Kommune

 Gennem samarbejdet med Forbrugerrådet 
Tænks økonomi- og gældsrådgivning får vo-
res beboere en helhedsorienteret rådgivning 
inkl. hjælp til at håndtere kreditorer. At de 
også samarbejder med andre indsatser som 
fx Københavns Retshjælp, ser vi som et kæm-
pe plus. De muligheder havde vi ikke, da vi 
drev vores egen rådgivning. Vi har også fået 
et rigtigt godt og tæt samarbejde med sekre-
tariatet i Forbrugerrådet Tænk og er fuld-
stændig trygge ved, at der er styr på tingene. 

Anders Tybjerg
Kundeservicechef

KAB

Frivilligcentre og andre frivillige, sociale 
foreninger
Det er også vigtigt med et godt kendskab til de andre lo-
kale frivillige, sociale foreninger. Vi bidrager hver især 
med forskellige tilbud til samlet gavn for de udsatte bor-
gere. Når vi kender hinandens arbejde og tilbud, kan vi 
bedre henvise borgerne videre til den relevante hjælp. 
Derfor har vi løbende dialog med andre frivillige, sociale 

foreninger lokalt. Et eksempel her på er, da vores frivilli-
ge i Aalborg var med på ”Social byvandring” faciliteret af 
De frivilliges hus, hvor vi var rundt og besøge seks andre 
frivillige, sociale foreninger, bl.a. Hjerterummet og Den 
Sociale Skadestue. Men også andre foreninger - mere na-
tionalt dækkende foreninger - er vigtige samarbejdspart-
nere, f.eks. Ludomaniforeningen, som vores frivillige 
jævnligt henviser borgere med spilleproblemer til.   



Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation. Vi taler på vegne af 
de danske forbrugere, fordi vi repræsenterer 27 medlemsorganisationer i Danmark 
og har over 80.000 personlige medlemmer. Vi arbejder for at styrke forbrugernes 
handlekraft og sikre, at alle forbrugere kan træffe et trygt valg.

Ansigt til ansigt-rådgivning:
Få fortrolig, uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning i et af vores syv 

rådgivningscentre:

 København:  gaeld-kbh@fbr.dk Tlf. 2556 7100
 Odense: gaeld-odense@fbr.dk Tlf. 2556 7106
 Esbjerg: gaeld-esbjerg@fbr.dk Tlf. 2556 7109
 Aalborg: gaeld-aalborg@fbr.dk Tlf. 2556 7107
 Ringsted: gaeld-ringsted@fbr.dk Tlf. 2542 7585
 Nykøbing F.: gaeld-nykf@fbr.dk Tlf. 2569 5001
 Kolding: gaeld-kolding@fbr.dk Tlf. 2086 3828

Telefonrådgivning:
Ring på 2556 0333 og få svar på dine konkrete spørgsmål her og nu. 

Mailrådgivning:
Skriv til gaeld-raad@fbr.dk, og få svar på spørgsmål vedrørende din gæld og dine 

rettigheder. 

Se åbningstider og adresser på vores hjemmeside: 
www.gæld.tænk.dk

Rådgivningserfaring fra mere end 
17.000 rådgivningsforløb


