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Økonomi- og gældsrådgivning 
– en nødvendig brik i en helheds-
orienteret social indsats 
Forbrugerrådet Tænk arbejder for et forbrug i balance. 
Derfor gør det mig stolt og giver så meget mening, når 
vi kan hjælpe forbrugere, der har brug for en håndsræk-
ning, og de fremmeste eksempler på dette foregår i vo-
res syv gældsrådgivningscentre rundt omkring i landet.

Med indgangen til 2020 fejrer Forbrugerrådet Tænks 
Økonomi- og Gældsrådgivning 10 års jubilæum. 

Det gør vi sammen med 120 engagerede og kompetente 
frivillige og med omkring 20.000 rådgivningsforløb bag 
os. Uge efter uge har de mange frivillige leveret indivi-
duel rådgivning og rådgivning på telefon og mail, som 
har sikret hurtig hjælp til udsatte forbrugere.

Tusindvis af borgere har oplevet at gå fra økonomisk 
kaos til overblik og overskud, når de har været i vores 
rådgivning. Det er svære følelser, der er i spil, når økono-
miske problemer overskygger alt andet. Problemer med 
gæld kommer sjældent alene, og i rådgivningen møder 
vi psykisk sårbare, udsatte familier, enlige mødre, en-
somme unge og ældre. De har alle det tilfælles, at de ikke 
har andre steder at søge hjælp eller rådgivning, og det er 
kun i den frivillige økonomi- og gældsrådgivning, de kan 
få hjælp af helt uvildige rådgivere, der møder dem med 
nærvær og ligeværdighed.

At få styr på økonomien kan være et vigtigt skridt på 
vejen til at kunne håndtere andre udfordringer. Forbru-
gerrådet Tænk har gennem de 10 år også været denne 
gruppe af gældsramte forbrugeres stemme. Vi har væ-

ret på de gældsramtes side, 
når der skulle tages et opgør 
med helt urimelige vilkår 
på lånemarkedet. Når der 
skulle gøres op med tabuet 
at have ondt i privatøko-
nomien. Og når politikere 
og offentlighed skulle gøres 
opmærksom på, at der trods 
gode konjunkturer fortsat er 
en stor gruppe af medbor-
gere, som hænger fast i gæld, 
og de strukturelle udfordrin-

ger det moderne samfund skaber i forhold gældsætning.

I 2019 har vi fået politisk anerkendelse for betydningen 
af frivillig økonomi- og gældsrådgivning som en del af 
en helhedsorienteret social indsats. Vi er sammen med 
de øvrige gældsrådgivningsorganisationer i Danmark 
rigtig glade for, at der er afsat 55 millioner kroner over 
de næste fire år til dette arbejde på den såkaldte ”reser-
vepulje”. Desuden at der er afsat yderligere 5 millioner 
kroner til at videreudvikle arbejdet i den Nationale Vi-
densfunktion. 

Vi ser frem til at kunne fortsætte og udvikle indsatsen i 
den kommende periode og håber på sigt, at der kom-
mer et endnu mere stabilt økonomisk grundlag til ind-
satsen for socialt udsatte og andre, hvor livet pludselig 
tager en katastrofal drejning. 

Forbrugerrådet Tænks samlede arbejde på økonomi- og 
gældsområdet skaber ny indsigt, som vi sætter i spil for 
at forebygge, at mennesker bliver fanget i en gældsspi-
ral. Vi deler den viden og de erfaringer, vi opnår, med de 
mange organisationer, myndigheder, politikere og for-
skere, der på forskellig måde arbejder med mennesker, 
der har problemer med privatøkonomien.

Igen i 2019 slår Økonomi- og gældsrådgivningen i For-
brugerrådet Tænk desværre rekord med i alt 3.187 gen-
nemførte rådgivningsforløb. Det er en vækst på hele 36 
% i forhold til 2018. Det høje tal vidner om et fortsat stort 
og bredt behov for rådgivning.

I 2020 vil vi takket være TrygFonden kunne fortsætte 
med at besøge uddannelsesinstitutioner for at tale øko-
nomi med de unge og opfordre dem til at tale med no-
gen, hvis de har økonomiske kvaler. Vi er i gang med at 
udvikle vores indsats, så det fremover kan blive frivillige 
formidlere, der i områder omkring vores rådgivnings-
centre tager ud på uddannelsesbesøg. 

For det er nødvendigt med en tidlig og forebyggende 
indsats, så fremtidens unge er bedre rustet i en verden, 
hvor fristelser i form af hurtige lån og impulskøb kun er 
få klik væk, og hvor et forbrug alt for hurtigt kommer ud 
af balance. 
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10 år med 
økonomi- og gældsrådgivning

Tabel 1 

Rådgivningsforløb 2010-2019

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning 
kan i 2020 fejre 10 års jubilæum. Siden 2010 har kom-
petente og engagerede frivillige stået klar til at hjælpe 
udsatte borgere med at få styr på deres privatøkonomi 
og gældsproblemer. Gennem de sidste 10 år har vi gen-
nemført 19.799 rådgivningsforløb for borgere med øko-
nomi- og gældsproblemer. I tabel 1 ses udviklingen i 
antallet af rådgivningsforløb fra 2010-2019. En udvikling, 
der vidner om, at der fortsat er et rigtig stort behov for 
fortrolig, uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning 
til socialt udsatte.

Vi er vokset undervejs 
Da Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgiv-
ning åbnede i 2010 var det med fire rådgivningscentre 
med personlig rådgivning i henholdsvis København, 
Aalborg, Odense og Esbjerg samt en landsdækkende te-

lefonrådgivning. I 2013 blev rådgivningen udvidet med 
en Chatrådgivning. Den fungerede i 3 år, inden den i 
2016 blev ændret til en mailrådgivning.
På grund af stor efterspørgsel valgte vi at åbne flere 
rådgivningscentre med personlig rådgivning rundt om 
i landet. I januar 2013 åbnede rådgivningscenteret i Ny-
købing Falster, siden fulgte rådgivningscenteret i Ring-
sted i marts 2015 og senest åbnede et rådgivningscenter 
i Kolding i oktober 2017. 
I februar 2019 var det nødvendigt at udvide kapaciteten 
i telefonrådgivningen, for bedre at kunne imødekomme 
det stigende behov for rådgivning. Der er således etab-
leret et køsystem i telefonrådgivningen, og åbningstiden 
er udvidet med en ekstra dag. Status er i dag syv råd-
givningscentre med personlig rådgivning samt en lands-
dækkende telefon- og mailrådgivning, som har åbent 
fire dage om ugen.

Nye aktiviteter og fokus på kvalitet
I årene 2010-2013 var fokus på at opbygge et godt fun-
dament for rådgivningen, og på den måde sikre en god 
daglig drift. Der blev etableret lokale frivilliggrupper, 
skabt en faglig base, lavet gode procedurer for evalu-
ering og indsamling af dokumentation i IT-systemer mv. 
Derudover var det fra starten vigtigt at opbygge et lo-
kalt netværk omkring rådgivningscentrene, og udbrede 
kendskabet til muligheden for at få rådgivning hos lokale 
samarbejdspartnere. Vi har holdt oplæg i alle afkroge af 
landet fra Mors til Maribo, og deltaget i mange forskellige 
arrangementer, som f.eks. Frivillig Fredag og Folkemødet. 
Gennem årene har vi desuden udviklet tættere og mere 
forpligtende samarbejder til gavn for de udsatte borgere. 
I 2016 afholdte vi det første landsdækkende årsseminar, 
hvor frivillige fra hele landet mødtes til en faglig dag med 
oplæg, workshops og erfaringsudveksling på tværs af 
rådgivningscentre. I 2016 nedsatte vi også en landsdæk-
kende styregruppe bestående af frivillige centeransvar-
lige fra hele landet. Styregruppen har lige siden været 
med til at sikre en sammenhængende og ensartet råd-
givningspraksis på tværs af landet. Samtidigt er det også 
med til at sikre de frivilliges indflydelse på de forskellige 
processer og beslutninger.  
I 2017-2018 udarbejdede og implementerede vi en ny 
rådgivningsmanual. Den blev til i et tæt samarbejde mel-
lem de enkelte rådgivningscentre og vores landsdæk-
kende styregruppe. Rådgivningsmanualen fastsætter 
den faglige tilgang, rådgivningsydelser, etiske retningslin-
jer og andre relevante rammer for rådgivningen, og er på 
den måde med til at sikre en høj kvalitet i rådgivningen.
Siden efteråret 2018 har vi deltaget aktivt i Den Nationale 

           Kunne endelig se en vej ud
Vi rådgav en yngre kvinde, der for år tilbage havde maniske perioder med shoppingture og flere forbrugslån. 
Hun ville gerne afvikle noget af sin gæld. Hun vidste ikke, hvem hun skyldte og hvor meget, og vi startede med 
en kæmpe stak gamle papirer. Vi fandt en masse forskellige lån, men det viste sig, at der reelt kun var to lån, 
der ikke var forældet, og dem fik vi lavet en afviklingsaftale med, som hun kunne overholde.
Efter noget tid holdt vi et nyt møde. Det var gået rigtig godt, og hun ville gerne betale noget mere af for at få 
lånene ud af verdenen. Hun var så glad. Nu kunne hun endelig se en vej ud. 

Susanne Krogh Nielsen
 Frivillig rådgiver, aalborg

Vidensfunktions arbejde med at skabe en ny kvalitets-
model for frivillige økonomi- og gældsrådgivninger, og 
understøttet netværket med vidensdeling. Kvalitetsmo-
dellen, som blev lanceret i januar 2019, betyder, at alle fri-
villige økonomi- og gældsrådgivninger skal arbejde med 
indholdet i rådgivningen, de frivilliges kompetencer og 
etik i rådgivningen. 

Udvikling af Økonomi- 
og Gældsrådgivningen
Håndtering af privatøkonomi er et delelement i håndte-
ringen af borgerens samlede udfordringer. Tryghed og ro 
omkring økonomien og de basale behov, som tag over 
hovedet, er en forudsætning for at kunne mestre livet og 
håndtere andre udfordringer, f.eks. at fastholde en ud-
dannelse eller opnå beskæftigelse. Derfor er det vigtigt 
systematisk at indtænke det i den sociale indsats, i nye 
større sociale initiativer, både offentlige som private.
Vi er allerede i gang, men der er behov for, at vi fortsætter 
med at udvikle vores indsats, så vi i endnu højere grad 
når ud til særligt udsatte målgrupper. Vi skal tilpasse råd-
givningsindsatsen til andre sociale indsatser. Brikken skal 
passe ind i puslespillet, og det kræver gensidigt forplig-
tende samarbejde og et fokus på en tidlig forebyggende 
indsats. I dette arbejde vil vi have særligt fokus på forsør-
gere med gældsproblemer, da det er dokumenteret, at 
den sociale arv er massiv, når det drejer sig om gældspro-
blemer. Samtidigt ønsker vi at styrke vores indsats rettet 
mod psykisk sårbare borgere. Endelig er et særligt fokus 
at få fat i de unge tidligt, før deres økonomiproblemer 
bliver til gældsproblemer og har negative konsekvenser 
langt ind i voksenlivet.

råDgiVNiNg på cHat og mail

tElEfoNråDgiVNiNg      

pErsoNlig  råDgiVNiNg 
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Årets resultater
I januar 2020 var 194.977 borgere registeret som dårlige 
betalere i RKI-registeret1, hvilket svarer til 4,17 % af den 
danske befolkning. Tallet er faldende for sjette år i træk. 
Det er en positiv tendens, ikke kun for de enkelte bor-
gere, men også for samfundet som helhed. Men der er 
stadig omkring 200.000 borgere, som har gældsat sig 
mere end deres økonomi kan klare. Derfor er der fortsat 
mange borgere med økonomi- og gældsproblemer, som 
har behov for hjælp til at få skabt ro og overblik omkring 
deres økonomiske situation.

Fortsat stigning i antallet af rådgivningsforløb 
for borgere med økonomi- og gældsproblemer 
I 2019 har vi i alt modtaget 4.901 henvendelser fra bor-
gere med økonomi- og gældsproblemer. Dette er en stig-
ning på næsten 2.000 henvendelser i forhold til 2018, og 
vidner om en eksplosiv vækst og fortsat stigende behov 
for økonomi- og gældsrådgivning. Vi har i alt gennemført 
3.187 rådgivningsforløb for borgere med økonomi- og 
gældsproblemer i 2019, hvilket er en stigning på 36 % i 
forhold til 2018. De 1.329 rådgivningsforløb er gennem-
ført som personlig rådgivning i vores syv rådgivnings-
centre, mens 1.338 rådgivninger er gennemført via vores 
telefonrådgivning, og 520 rådgivninger er gennemført 
over mail. Det er særligt gennem udvidelse og optime-
ring af vores telefonrådgivning i 2019, at det er lykkedes 
os at imødekomme den større efterspørgsel. 
Vores mere end 120 kompetente frivillige gældsrådgi-
vere og koordinatorer stiller hver uge deres faglige kom-
petencer og tid til rådighed. De hjælper borgerne med at 
få skabt et overblik over deres økonomi, lagt et budget, 
håndteret deres kreditorer og får talt om nye gode vaner 
fremadrettet. Derudover har de også fokus på borgerens 
beskæftigelses- og uddannelsesmæssige situation med 
henblik på at forbedre borgerens økonomi. Det kan bl.a. 
være at skabe overskud hos borgerne til at fastholde ud-
dannelsesforløb eller til at forøge indkomsten gennem 
fast arbejde. De frivillige møder borgerne fordomsfrit og 
giver dem uvildig rådgivning. Kvaliteten af denne rådgiv-

ning afspejles bl.a. i, at 87 % af borgerne i deres evalu-
ering 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 økono-
miske 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 husholdning 
med udgifter til bolig, mad og medicin. Der skabes et 
overblik over borgerens økonomi og gæld, og det vur-
deres, hvordan kreditorerne bedst håndteres. I hele 
forløbet er der fokus på at give borgeren værktøjer og 
motivation til at opretholde overblik og stabilitet i deres 
økonomi og blive selvhjulpne. I sidste ende handler råd-
givningen om at øge borgerens økonomiske tryghed og 
trivsel, så borgerne kan fokusere på andre udfordringer, 
f.eks. at fastholde fokus på uddannelse, søge beskæfti-
gelse eller blive raske.

Rådgivningen giver overblik og overskud
Vi ved, at gældsproblemer har alvorlige følgevirkninger 
for den enkelte. Studier fra en række lande viser en klar 
sammenhæng mellem overgældssætning og dårligt fy-
sisk og psykisk helbred samt social og samfundsmæssig 
marginalisering2. Undersøgelsen ”Økonomisk mistrivsel 
blandt voksne unge”, som Forbrugerrådet Tænk har ud-
arbejdet i samarbejde med TrygFonden, viser samtidigt, 
hvordan unge der slås med gentagne betalingsproblemer, 
også slås med helbredsproblemer, sociale og materielle 
savn, mistrivsel og bekymringer3. Dette billede afspejles 
hos de borgere, vi møder i rådgivningen. De kæmper ofte 
med andre udfordringer end dårlig økonomi og gæld. 
Rådgivningen giver borgerne overblik over deres øko-
nomi og fornyet motivation til at tage styring over deres 
økonomi fremadrettet. I vores evaluering svarer 92 % af 
borgerne, at de oplever det som en lettelse at få taget hul 
på deres økonomiske problemer. Derudover føler 90 % 

af borgerne sig i høj grad eller nogen grad motiveret til at 
tage styring over deres økonomi. På samme måde angi-
ver 79 % af borgerne, at rådgivningen i høj grad eller no-
gen grad har været medvirkende til, at de efterfølgende 
bedre kan overskue deres hverdag4 .
Det genvundne overblik og stabilitet omkring borgernes 
økonomi betyder, at de kan koncentrere sig om andre 
udfordringer. Den uvildige økonomi- og gældsrådgiv-
ning er således ofte en brik i et større pulsespil om at 
komme tilbage på sporet og genvinde sin personlige 
handlekraft. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at over 
halvdelen af de borgere, der har modtaget rådgivning, 
angiver, at de efterfølgende har fået mere overskud til at 
søge arbejde eller håndtere deres nuværende arbejde5. 

Aktiv deltagelse i etableringen af 
Den Nationale Vidensfunktion
I 2018 etablerede forligspartierne bag satspuljeforliget 
en ny National Vidensfunktion for økonomi- og gælds-
rådgivning. Formålet er at sikre gennemsigtighed om 
væsentlige parametre for økonomi- og gældsrådgivning, 
og derigennem understøtte kvalitetsudvikling i sekto-
ren. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgiv-
ning har i 2019 deltaget aktivt i arbejdet med at imple-
mentere kvalitetsmodellen, og på den måde sikre, at vi 
lever op til de opsatte kriterier i modellen. 
Vi ser frem til at fortsætte og udvikle arbejdet i Videns-
funktionen i 2020, og sammen med de aktuelle pul-
jemodtagere etablere Vidensfunktionen som en selv-
stændig juridisk enhed. Derfor er det positivt, at der er 
bred politisk enighed om at fortsætte, udvide og vide-
reudvikle Vidensfunktionens arbejde i den kommende 
4-årige periode. Vi glæder os til i endnu højere grad at 
udnytte synergierne mellem os frivillige økonomi- og 
gældsrådgivninger med fælles aktiviteter og opkvalifice-
ring af vores frivillige, helst forankret i et sekretariat med 
gældsfaglig viden. Vi ser også en god mulighed for heri-
gennem at dele den viden om økonomi og gæld, som 
Forbrugerrådet Tænk har opnået igennem de sidste 10 
år og via samarbejdet med TrygFonden.

Overblik over 
rådgivningens indhold

Overblik
+ Borgerens faste indtægter og udgifter kortlæg-

ges, herunder den sociale og beskæftigelses-
mæssige situation

+ Borgerens gæld kortlægges

+ status på boligsituation

+ Evt. indkaldelser til fogedretten

+ Henvisning til andre organisationer eller kom-
mune

Budget
+ Budgetlægning

+ fokus på, om borgeren modtager relevante 
tilskud, f.eks. boligtilskud og muligheden for  at 
søge enkeltydelser

+ Udregning af betalingsevne

Håndtering af kreditorer
+ Kontakt og eventuel forhandling med kreditorer

+ afklaring af mulighed for gældssanering

1 Dårlige betalere med misligholdt gæld til enten private virksomhe-
der eller offentlige myndigheder kan efter specifikke regler registre-
res i rKi-registret, 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.

2 ahlstrom & Edstrom, riksrevisionen 2015, statens offentliga Udred-
ningar 2013.

3  forbrugerrådet tænk og trygfonden 2018.
4 Data kommer fra vores borgerevaluering. i forbindelse med implemen-
teringen af Den Nationale Vidensfunktions kvalitetsmodel, reviderede 
vi vores borgerevaluering pr. 1. april 2019. tallene dækker derfor kun 
perioden 1. april – 31. december 2019. Da vi både har ændret i spørgs-
målsformuleringerne, og måden hvorpå, vi beder borgerne om at eva-
luere, er der forventeligt ændringer i resultaterne, og der kan derfor 
ikke sammenlignes med tidligere års borgerevaluering.

5  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.

noTeR

           Tak, fordi du hjalp min mor
En ung kvinde med to børn havde fået en arbejdsskade og opbygget en gæld på 320.000 kr., som hun ikke 
kunne betale tilbage. Hun kom i rådgivningen og vi fik delvist lavet en aftale med kreditorerne. Derefter fik hun 
lavet en aftalte med sin far, om at hun kunne låne et beløb af ham til de sidste kreditorer.
i dag er hun blevet førtidspensionist, så hvis ikke vi havde fået lavet den aftale, var hun kommet til at kæmpe 
med den gæld resten af sit liv. Det var ikke sidste gang, jeg så hende: Ved juletid mødte jeg hende igen. Hun 
var sammen med sin mindste søn og fortalte, hvor taknemmelig hun var for min hjælp. Hendes lille søn gav mig 
hånden og sagde ”tusinde tak, fordi du hjalp min mor”. Det var virkelig noget, der rørte mig helt ind i hjertet.

  Eigil Braagaard
Frivillig rådgiver, esbjerg
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Gennemførte 
rådgivningsforløb i 2019

RiNgSTEd
personlig rådgivning: 109

frivillige i rådgivningen:     9

OdENSE
personlig rådgivning: 126

frivillige i rådgivningen:     8

KøBENHAvN
personlig rådgivning: 597

frivillige i rådgivningen:   65
frivillige på uddannelsesbesøg:     4

KOldiNg
 personlig rådgivning: 124

frivillige i rådgivningen:   12

ESBjERg
personlig rådgivning: 110
frivillige i rådgivningen: 13
frivillige på uddannelsesbesøg: 2

AAlBORg
personlig rådgivning: 180

frivillige i rådgivningen:   12 
frivillige på uddannelsesbesøg:     2

RådgivNiNgSfORløB i AlT
personlig rådgivning:  1.329

 telefonrådgivning:  1.338
mailrådgivning:     520

Samlet antal rådgivningsforløb:  3.187

NyKøBiNg fAlSTER 
personlig rådgivning: 83

frivillige i rådgivningen:   6

Hjælp 
til at

overskue  
hverdagen

8 ud af 10 af de udsatte borgere, der har modtaget rådgivning, 
oplever, at de nu bedre kan overskue deres hverdag
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Nedenfor findes baggrundsstatistisk om de borgere, der 
har modtaget rådgivning i Forbrugerrådet Tænks Øko-
nomi- og Gældsrådgivning i 2019. Tallene ligger meget 
tæt op af tidligere års statistikker. De gældsramte bor-
gere er i alle aldre, fra de unge mellem 18-30 år op til 
borgere i alderen 70+ år. Men flertallet af dem, der hen-
vender sig med økonomi- og gældsproblemer, befinder 
sig midt i livet. Det er især borgere med korte uddannel-
ser, der søger hjælp. Størstedelen af borgerne er alene, 
og 81 % af borgerne bor i lejebolig. I ca. 26 % af rådgiv-
ningsforløbene er der tale om borgere, som har et eller 
flere hjemmeboende børn under 18 år. Oftest skylder 
borgerne penge til flere kreditorer, men som det frem-
går af figuren, er det banker, finansieringsselskaber (for-
brugslån) og det offentlige, der er borgernes primære 
kreditorer6.
Gældsproblemer er komplekse og kan opstå på bag-
grund af mange forskellige årsager, som ofte er sam-
menhængende. I tabel 6 ses de mest hyppige udløsende 
årsager til gældsproblemer, som de frivillige gældsrådgi-

Borgere med
økonomi- og gældsproblemer

vere oplever i rådgivningen. Det er bl.a. brud i familien 
og fyring fra job, mens sygdom vurderes som den udlø-
sende årsag for lidt under en tredjedel af de gældsramte 
borgere. At blive ramt af sygdom medfører for mange 
en indtægtsnedgang, 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 
hænge 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 uden hjælp. 
Konsekvenserne af gældsproblemer er store, og kan 
komme i mange former. I tabel 7 ses de relaterede pro-
blemer, som de frivillige gældsrådgivere oftest møder i 
rådgivningen. Borgerne mister overblikket og opgiver 
derfor at tage styringen med økonomien. Konsekven-
serne kan også være både fogedsager og tvangsauktio-
ner. Gæld, sygdom og stress er tæt forbundne, og der 
er ofte flere samtidige problemer, hvilket gør det endnu 
sværere for borgeren at håndtere problemerne alene.
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Tabel 3 /n=1.756

Uddannelse

folkeskole eller kortere 23%

Erhvervsfaglig uddannelse 36%

gymnasiel uddannelse 9%

Kort videregående (1-2 år) 7%

Mellemlang videregående (3-4 år) 18%

lang videregående (5+ år) 7%
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Tabel 2 /n=2.277

alder

Under 30 år 12%

30-39 år 20%

40-49 år 27%

50-55 år 21%

60-69 år 13%

70+ 7%
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Tabel 5 /n=1.356

Kreditorer

Banker 60%

finansieringsselskaber 55%

det offentlige 54%

Andre kreditorer 25%

Realkredit 16%
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Tabel 7 /n=1.084

Relaterede problemer

Opgivet at tage styringen med deres økonomi 49%

Stress eller stressrelaterede symptomer 27%

fogedsag 20%

Sygdom, herunder depression 19%

Tvangsauktion og/eller ddd 
tab på salg af ejendom 12%
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Sygdom 28%

lån til forbrug 28%

Brud i familien 20%

Arbejdsløshed 16%

indtægtsnedgang 13%

Tabel 6 /n=1.107

Udløsende årsager

0           10           20           30          40           50          60           70 

Enlig 53%

gift eller samlevende 21%

      Enlig med et eller flere    dd
 hjemmeboende børn 13%

  gift eller samlevende med et 
eller flere hjemmeboende børn 13%

Tabel 4 /n=2.189

Familieforhold

6Data kommer fra udtræk af forbrugerrådet tænks sagssystem. størrelsen på N (antal borgere) er forskellig for hver tabel, da det varierer, hvor mange 
oplysninger der er registreret på den enkelte borger.

noTe
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Udvikling af rådgivningen
Erfamøder, kurser og studieture
I løbet af året er der løbende fokus på kompetenceud-
vikling af vores frivillige gældsrådgivere og koordinato-
rer gennem erfamøder, kurser og studieture. Der har i alt 
været afholdt 20 erfamøder og 12 kurser og studieture i 
de syv rådgivningscentre. På erfamøderne drøftes rele-
vante borgersager (anonymt), ny faglig 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. F.eks. 
var de frivillige i Aalborg i foråret på kursus i sociale ydel-
ser i samarbejde med Aalborg Kommune. I København 
har vi i efteråret gennem en række workshops arbejdet 
med de frivillige om, hvordan de bliver bedre til at give 
hinanden feedback i dagligdagen efter endt rådgivning. 

Årsseminar
I marts 2019 samlede vi over 50 af vores frivillige gælds-
rådgivere og koordinatorer fra hele landet til vores års-
seminar, som er en faglig dag med oplæg, workshops 
og mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af råd-
givningscentre. Vi havde bl.a. besøg af Gældsstyrelsen, 
ligesom vi blev klogere på de adfærdsmæssige handle-
mønstre, der gør sig gældende, når man havner i gælds-
problemer. Derudover havde vi også et vidensgalleri, 
hvor forskellige aktører inden for gældsområdet, bl.a. 
Experian (RKI-registeret), inkassoselskabet Intrum, Spil-
lemyndigheden og Early Warning, bidrog med indlæg. 

Styregruppemøder
Den landsdækkende styregruppe med repræsentan-
ter fra de syv rådgivningscentre samt sekretariatet har 
i 2019 afholdt et heldags styregruppemøde. Arbejdet i 
styregruppen sker med afsæt i de udfordringer, der op-
leves lokalt, samt den læring, der opstår på baggrund af 
den dokumentation, der løbende bliver opsamlet i Øko-
nomi- og Gældsrådgivningen. Derudover arbejder styre-
gruppen også med den viden, der kommer fra nationalt 
niveau, fx fra den Nationale Vidensfunktion. Samlet set 
bidrager arbejdet i styregruppen til at opretholde en 
sammenhængende og ens rådgivningspraksis af høj 
kvalitet på tværs af landet. 

Frivilligundersøgelse
Vores 120 kompetente og engagerede frivillige har alle 
en baggrund inden for det økonomiske, juridiske eller 
socialfaglige felt. Der er fx tale om bankansatte, økono-
mer, jurister og socialrådgivere. Deres forskellige bag-
grunde er med til at sikre en god tværfaglighed i rådgiv-
ningsarbejdet. 
Vi gennemfører årligt en frivilligundersøgelse for at 
sikre, at de frivillige trives og føler sig fagligt klædt på 
til opgaven. Det er vigtigt at sikre fastholdelse og konti-
nuitet i vores frivilliggruppe, så vi hele tiden har en god 
balance mellem rutinerede og nye frivillige. Vi er glade 
for, at vi har en meget høj loyalitet blandt vores frivillige, 
idet 42 % af de frivillige har været med i over 3 år. Udover 
at de frivillige er motiveret af muligheden for at gøre en 
forskel, har det faglige og sociale fællesskab også betyd-
ning.

Uddannelsesbesøg for unge
I slutningen af 2019 er vi begyndt at tilbyde uddannel-
sesbesøg i forbindelse med rådgivningscentrene i Aal-
borg, Esbjerg og København. Uddannelsesbesøgene er 
udviklet i samarbejde med TrygFonden, og forankres 
nu i vores lokale økonomi- og gældsrådgivninger. Vi 
besøger erhvervsuddannelser og FGU (Forbereden-
de Grunduddannelse) med ønsket om, at flere unge 
får etableret en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. 
På et besøg lærer de unge, hvordan de gennemskuer 
forbrugslån samt hvilke konsekvenser dårlig økonomi 
kan have for ens trivsel. Derudover skal uddannelses-
besøgene sikre, at de unge søger rettidig hjælp til øko-
nomi i deres omgangskreds, hos ressourcepersoner 
eller i vores rådgivningscentre.  
Uddannelsesbesøgene skal fremadrettet varetages af 
frivillige formidlere, og i november 2019 mødtes otte 
nye frivillige fra Aalborg, Esbjerg og København til den 
første uddannelsesdag. Der var fokus på at klæde alle 
frivillige på til at facilitere undervisning om økonomi 
for unge med afsæt i, at det skal være vedkommende 
og motiverende for de unge. De frivillige formidlere 
skal tale om økonomi med afsæt i unges liv, når de ta-
ger på uddannelsesbesøg i hver deres lokalområde.   

           Klar til at 
           tage styringen
Der kom en kvinde ind i rådgivningen, som 
efter mange år med psykiske lidelser endelig 
var kommet ovenpå igen. Nu ville hun gerne 
have styr på sin økonomi. 
Hun ville især gerne undgå de mange henven-
delser fra kreditorer, der kom til hende både 
per brev og telefon, som stressede hende. 
Vi gav hende en række redskaber til at hånd-
tere henvendelserne fra kreditorerne. Vi satte 
system i afbetalingerne og talte med hende 
om at leve med gælden og henvendelserne.
Hun gik derfra med overblik og klar til at tage 
styringen frem for at frygte telefonopringnin-
gerne.

Kim Eriksen
frivillig rådgiver, København

            ikke fokus 
            på facit
på de uddannelser vi besøger, møder vi unge, 
som er i gang med at blive økonomisk selv-
stændige. De balancerer med at få de relativt 
få penge, de har, til at række. Der skal både 
være råd til at købe de ’rigtige’ ting og lave de 
’rigtige’ ting med vennerne – og det er en dyr 
fornøjelse. 
Når vi besøger en klasse, åbner vi op for en 
snak, som de sjældent har taget sammen før. 
De reagerer med pjat, nervøsitet og modstand, 
men også med en overraskende åbenhed, når 
økonomi kommer på bordet. Vi har ikke fokus 
på facit, men på hvordan økonomi har betyd-
ning for mange sider af ungdomslivet. 
Vores besøg hjælper eleverne til at dele mere 
med deres venner, så de føler sig mindre ale-
ne og sammen kan få gode økonomiske vaner. 
Det er en rus at mærke, hvordan et ’tørt’ emne 
som økonomi bliver til en positiv oplevelse. 

lene Egknud
Frivillig formidler, esbjerg
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En brik i en 
helhedsorienteret indsats
Vi ser økonomi- og gældsrådgivning som en del af en 
helhedsorienteret indsats for 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 kommu-
ner, regioner, boligorganisationer, foged- og skifteretter, 
frivilligcentre og andre frivillige, sociale foreninger. 
Vores over 50 forskellige samarbejdspartnere er med til 
at sprede kendskabet til vores tilbud om økonomi- og 
gældsrådgivning, og de er med til at motivere og støtte 
borgerne i at tage kontakt til os. Samtidigt giver samar-
bejdet mulighed for at koordinere og understøtte hinan-
dens indsatser. Når vi arbejder helhedsorienteret med 
de udsatte borgeres situation, er det med til at forbedre 
både deres økonomiske, sociale, sundheds- og beskæfti-
gelsesmæssige situation. 

Kommuner
En af vores centrale samarbejdspartnere er kommu-
nerne. 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 indblik i gæld og tilknyttede problematikker. Det 
gør vi bl.a. gennem møder og oplæg lokalt. Et eksempel 
herpå er, da vi i foråret holdte oplæg for netværket af 
boligsociale medarbejdere i samarbejde med Aalborg 
Kommune.  

Boligorganisationer
Vi samarbejder også med de nationale boligadministra-
tionsselskaber og lokale boligselskaber. De har løbende 
kontakt med udsættelsestruede lejere med gentagne 
betalingsproblemer, som kunne have gavn af vores til-
bud om økonomi- og gældsrådgivning. Når man først 
er kommet bagud med huslejen, kan det nemlig være 
svært at komme tilbage på rette spor. I 2019 har vi bl.a. 
videreudviklet på det samarbejde, vi indgik med Køben-
havns Almene Boligselskab (KAB) i oktober 2018. KAB 
udlejer og administrerer ca. 50.000 boliger i hoved-
stadsområdet. Kernen i samarbejdet er at rådgive deres 
udsættelsestruede 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 sam-
arbejdspartnere, da de er med til at få synliggjort tilbud-
det om at få økonomi- og gældsrådgivning for de udsatte 
borgere, bl.a. i forbindelse med fogedretsmøder. Derud-
over er de også med til at opkvalificere vores frivillige, 
idet vi afholder studieture til både fogedretten og skifte-
retten, hvor vores frivillige bliver klogere på forskellige 
typer af gældssager. F.eks. var de frivillige i Nykøbing F. i 
efteråret på studietur til Retten i Nykøbing Falster for at 
høre om fogedretssager og gældssanering. Nogle gange 
går opkvalificeringen også den anden vej, som f.eks. da 
vi i maj holdte oplæg for fogederne fra fogedretten i Kø-
benhavn for at gøre dem klogere på årsager og konse-
kvenser af gældsproblemer.  

i opUs-teamet i psykiatrien i Esbjerg blev vi i efteråret 2019 kontaktet af forbrugerrådet tænks frivillige øko-
nomi- og gældsrådgivning som tilbød os at indgå i et samarbejde om uvildig og gratis gældsrådgivning til 
den patientgruppe, vi har i teamet. De er unge i alderen 20-30 år og har alle skizofreni. 
Vi oplever, at mange af vores unge helt eller delvist har mistet overblikket over deres økonomi. De har svært 
ved at overskue, hvordan de skal få styr på det, hvilket ofte medfører gæld, da regningerne jo skal betales. 
Denne stress kan medføre forværring af deres sygdom og dermed forhindre, at de kommer sig. Derfor glæ-
der vi os over samarbejdet.

Hanne Reinhold juul
Funktionsleder, Psykiatrisk afdeling esbjerg

Solvejg von Barm 
Kundeservicechef, Kab

samarbejdet med forbrugerrådet tænks Økonomi- og gældsrådgivning har været præget af frivillige med 
stort engagement og faglig kompetence. De hjælper gældsramte beboere med at modvirke det pres der 
kommer fra mange kreditorer, og rådgivningsforløbene bygger på realisme og stabilisering af beboernes 
økonomi. 
for de beboere i KaB fællesskabet, der har ondt i økonomien, kan det være svært at søge rådgivning. Hos 
KaB’s kundeservice er vi sikre på, at vores beboere bliver mødt med forståelse, og at rådgivningen er grundig.

Susanne Nyland 
Chef for Modtagelse og Service, Kolding Kommune

Kolding Kommune har siden 1. juli 2017 haft et samarbejde med forbrugerrådet tænks Økonomi- og gælds-
rådgivning. samarbejdet giver vores borgere mulighed for uvildig rådgivning, herunder hjælp til at få lavet 
aftaler med diverse kreditorer. 
Borgeren går ikke gældsfrie fra rådgivningen, men de fortæller, at de går fra rådgivningen med et økonomisk 
overblik. Et overblik der betyder, at de får frigjort overskud til at søge eller fastholde arbejde. i Kolding Kom-
mune erkender vi vigtigheden af et økonomisk fundament for at kunne bane vejen til et godt arbejdsliv for alle.
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Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation, som 
taler på vegne af de danske forbrugere. Vi repræsenterer 28 
medlemsorganisationer og har over 82.000 personlige medlemmer. 
Vi arbejder for at styrke forbrugernes handlekraft og sikre, at alle 
forbrugere kan træffe et trygt valg.

Forbrugerrådet Tænk har en landsdækkende økonomi- og gældsrådgivning 
med syv rådgivningscentre samt telefon- og mailrådgivning.

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

Erfaring
fra

20.000
 rådgivnings-

forløb


