
Årsrapport 
2020



2 3

Anja Phillip
Formand for Forbrugerrådet Tænk

Økonomi- og gældsrådgivning 
– en vigtig indsats både under 
og efter corona-pandemien
2020 har været et ganske særligt år på flere måder. I 
februar fejrede Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og 
Gældsrådgivning 10 års jubilæum sammen med frivillige 
og samarbejdspartnere fra hele landet og med besøg af 
Socialminister Astrid Krag. Efter 10 år er rådgivningen 
vokset i størrelse, og det er helt tydeligt, at der er et fort-
sat og voksende behov for økonomi- og gældsrådgivning. 

Forbrugerrådet Tænk arbejder for et forbrug i balance - 
for den enkelte og for samfundet. En del af dét arbejde 
udføres af vores 120 engagerede og kompetente frivillige 
i Økonomi- og gældsrådgivningen, og det gør mig stolt, 
fordi jeg ved hvor meget den hjælp betyder for socialt 
udsatte borgere. Problemer med gæld kommer sjældent 
alene. I rådgivningen møder vi psykisk sårbare. Vi mø-
der udsatte familier, enlige mødre, ensomme unge og 
ældre. Men alle har de tilfælles, at der ikke er andre ste-
der at søge hjælp eller rådgivning. I rådgivningen bliver 
de mødt med nærvær og ligeværd af vores frivillige råd-
givere, og de genvinder deres livsmod og handlekraft.

Under forårets corona-nedlukning var det nødvendigt at 
finde andre måder at nå ud til borgerne på, da vi måtte 
lukke vores fysiske rådgivninger. Med støtte fra Østifter-
nes akutpulje fik vi startet en ny online rådgivning. Der 

er blevet taget så godt imod online rådgivningen, med 
borgerhenvendelser lige fra Gedser til Skagen, så den er 
kommet for at blive - også på den anden side af corona-
pandemien. 

Under nedlukningen faldt efterspørgslen efter rådgiv-
ning, men ligesom sundhedsvæsenet opfordrede borger-
ne til at huske at gå til lægen, gik vi ud med et tilsvarende 
budskab: Glem ikke din privatøkonomi. Med støtte fra 
TrygFondens akutpulje gennemførte vi en kampagne på 
de sociale medier, som gjorde borgerne opmærksomme 
på, at der stadig var hjælp at hente - blot på nye måder. 
Vi øgede også åbningstiden på vores telefonrådgivning 
takket være vores fleksible og omstillingsparate frivillige. 

Samlet set blev der i 2020 gennemført i alt 3.363 rådgiv-
ningsforløb på trods af tre måneders nedlukning. Det er 
en smule højere end i 2019, og skyldes primært stignin-
gen i telefonrådgivningen og den nye online rådgivning. 
Men selvfølgelig også vores arbejdsomme frivillige, der li-
gesom resten af samfundet har arbejdet hjemmefra. Det 
betyder, at vi, siden vi startede i 2010, har rådgivet mere 
end 23.000 borgere. 

2020 blev endelig året hvor Den Nationale Vidensfunk-
tion, der har til formål at arbejde for at sikre høj kvalitet i 
de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger, blev etable-
ret som en selvstændig medlemsforening med bevilling 
fra Social- og Erhvervsstyrelsen. Forbrugerrådet Tænk er 
repræsenteret i bestyrelsen, og vi ser frem til at fortsætte 
samarbejdet på tværs af rådgivningerne til gavn for de 
udsatte borgere. 

Med en ny bevilling til økonomi- og gældsrådgivningen 
fra Socialstyrelsen ser vi frem til at kunne fortsætte og ud-
vikle indsatsen i den kommende periode frem til 2023. 
Vi håber, at der på det tidspunkt, kommer et varigt øko-
nomisk grundlag til indsatsen med økonomi- og gælds-
rådgivning for socialt udsatte. For selvom en ny lov om 
forbrugslån nu er trådt i kraft, er det fortsat nødvendigt 
med en både tidlig og forebyggende indsats samt konkret 
hjælp, når gælden er blevet uoverskuelig – i arbejdet hen 
imod at flere opnår et forbrug i økonomisk balance.

Flot start på 2020 
med jubilæum og 
ministerbesøg
I februar 2020 kunne vi fejre Forbrugerrådet Tænks 
Økonomi- og Gældsrådgivnings 10 års jubilæum sam-
men med frivillige og samarbejdspartnere fra hele lan-
det. Det var en festlig dag med taler af bl.a. socialminister 
Astrid Krag og Forbrugerrådet Tænks formand Anja Phi-
lip samt Jørgen Okholm, som var en stemme for vores 
mange frivillige gældsrådgivere.  

Jubilæet var en anledning til, at vi sammen kunne kigge 
tilbage på de resultater, vi har skabt, men også på den 
udvikling der er sket gennem årene. Rådgivningen er 
vokset i størrelse siden start, og det kunne særligt ni af 
vores frivillige bekræfte, da de alle har været med helt 
fra begyndelsen, og dermed også kunne fejre 10 års jubi-
læum som aktive frivillige gældsrådgivere. 

Det var tydeligt, at indsatsen har gjort indtryk og givet 
aftryk på flere måder, og at de frivillige har følelsen af 
at gøre en stor forskel for de mennesker, som kommer 
i rådgivningen. På jubilæumsdagen blev delt mange be-
vægende og opløftende historier. 

Astrid Krag 
Socialminister 
Uddrag af tale til 10 års jubilæum 6. februar 2020 

Jubilæumstegning, som blev givet i gave til 10 års jubilarerne 10 års jubilar Freddie Vestphal og Socialminister Astrid Krag

Vi har som samfund en forpligtelse til at hjælpe de 
mennesker, som ender i en ond gældsspiral. Både 
fordi det er det mest ordentlige og solidariske at gøre. 
Og fordi omkostningerne for både det enkelte menne-
ske og samfundet er for store, hvis vi lader være […]. 

Gratis gældsrådgivning står helt centralt i regerin-
gens bestræbelser på at hjælpe flere udsatte borgere 
bedre på vej” […].

Udover god faglig rådgivning giver I også uvurderlig 
mental opbakning. I lytter til mennesker, som måske 
ikke har delt deres problemer med nogen før. I møder 
dem med ordentlighed og medmenneskelig. Det var 
tydeligt, at det var centrale værdier hos Freddie og 
Anne Grethe, som jeg talte med under mit tidligere 
besøg hos jer. I gør en forskel – og der er brug for jer. 
Tallene taler deres tydelige sprog” […].

Tusind tak for nu igennem 10 år at have hjulpet tusind-
vis af danskere ud af håbløs gæld. I gør en forskel 
for mennesker, som – før de mødte jer – have mistet 
håbet for fremtiden”.

FO
TO

 T
r

o
e

lS
 T

r
ie

r



4 5

2020 påvirket af
corona-pandemien
I januar 2021 var 183.966 borgere registeret som dårlige 
betalere i RKI-registeret1, hvilket svarer til 3,93 % af den 
danske befolkning. Tallet er faldende for syvende år i 
træk. Det er en positiv tendens, ikke kun for den enkelte 
borger, men også for samfundet som helhed. På trods af 
dette, er der fortsat et stigende antal borgere, som hen-
vender sig for at få økonomi- og gældsrådgivning, fordi 
de har behov for hjælp til at få skabt ro og overblik om-
kring deres økonomiske situation.

Fortsat stigning i antallet af rådgivnings-
forløb på trods af corona-pandemien 
I 2020 har vi modtaget 4.474 henvendelser fra borgere 
med økonomi- og gældsproblemer, og vi har gennem-
ført i alt 3.363 rådgivningsforløb.

Ligesom andre dele af samfundet blev vores rådgivning 
også påvirket af situationen omkring corona. Vi måtte 
lukke vores syv fysiske rådgivningscentre ned i ca. tre 
måneder i foråret. Dette har betydet, at vi har gennem-
ført færre personlige rådgivningsforløb. Alligevel er det 
i år lykkes at afslutte 993 personlige rådgivningsforløb i 
vores syv fysiske rådgivningscentre. 

Under forårets nedlukning forsøgte vi at nå ud til bor-
gerne på andre måder. Med støtte fra TrygFondens 
akutpulje udvidede vi bl.a. åbningstiden på vores tele-
fonrådgivning og lavede en kampagne, som skulle gøre 
borgerne opmærksomme på, at der stadig var hjælp at 
hente over telefon. Dette betød, at vi i 2020 har gennem-
ført 1.758 rådgivningsforløb gennem vores telefonråd-
givning, hvilket er en stigning på 30 % i forhold til 2019. 
Samtidigt gennemførte vi 422 rådgivningsforløb gen-
nem vores mailrådgivning, hvilket dog er et fald på 19 % 
i forhold til 2019.  

En bevilling fra Østifterne gjorde det muligt at starte en 
online rådgivning. Det har vist sig at have mange fordele, 
udover at man ikke behøves at mødes fysisk. Vi kan nå 

borgerne, som måske ellers ikke ville få rådgivning grun-
det geografiske afstande, social fobi eller lignende. Der 
er gennemført 190 rådgivningsforløb i vores online råd-
givning i 2020, og 86 % af borgerne angiver, at de ville 
anbefale online rådgivning til andre. 

Desværre har vi grundet corona-epidemien måttet stop-
pe vores uddannelsesbesøg, hvor frivillige undervisere 
besøger Erhvervsskoler og FGU (forberedende grund-
uddannelse) og taler med unge om økonomi. 

Det har kun været muligt at omstille rådgivningen på 
denne måde i 2020, fordi vores 120 kompetente frivil-
lige rådgivere og koordinatorer har udvist stor fleksibi-
litet, ansvar og handlekraft. De stiller deres faglige kom-
petencer og tid til rådighed, og hjælper borgerne med 
at få skabt et overblik over deres økonomi. De frivillige 
møder borgerne fordomsfrit og giver dem uvildig råd-
givning. Kvaliteten af denne rådgivning afspejles bl.a. i, 
at 85 % af borgerne i deres evaluering udtrykker, at de er 
tilfredse med den rådgivning, de har modtaget. 

Rådgivningsmetoden er med afsæt 
i den enkelte borgers situation
I rådgivningen skabes et overblik over borgerens øko-
nomiske situation. I budgetlægningen er der 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. 

Herefter ses på gælden, hvor det vurderes, hvordan kre-
ditorerne bedst håndteres. Da det er svært at ændre va-
ner og adfærd, er der i hele forløbet fokus på at give bor-
geren værktøjer og motivation til at kunne opretholde 
overblik og stabilitet i deres økonomi på længere sigt. I 
sidste ende handler rådgivningen om at øge borgerens 
økonomiske tryghed og trivsel, så borgerne kan foku-
sere på andre udfordringer, f.eks. at fastholde fokus på 
uddannelse, søge beskæftigelse eller blive raske.

Rådgivningen giver overblik og overskud
Vi ved, at det at have økonomi- og gældsproblemer har 
alvorlige følgevirkninger for den enkelte. Studier fra en 
række lande viser en klar sammenhæng mellem over-
gældssætning og dårligt fysisk og psykisk helbred samt 
social og samfundsmæssig marginalisering2. Undersø-
gelsen ”Økonomisk mistrivsel blandt voksne unge”, 
som Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet i samarbej-
de 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 uanset alder. De 
kæmper ofte med andre udfordringer end dårlig øko-
nomi og gæld. 

Rådgivningen giver borgerne overblik over deres øko-
nomi og fornyet motivation til at tage styring over de-
res økonomi fremadrettet. I vores evaluering svarer 89 
% af borgerne, at de oplever det som en lettelse at få 
taget hul på deres økonomiske problemer. Derudover 
føler 88 % af borgerne sig i høj grad eller nogen grad 
motiveret til at tage styring over deres økonomi. På 
samme måde angiver 79 % af borgerne, at rådgivnin-
gen i høj grad eller nogen grad har været medvirkende 
til, at de efterfølgende bedre kan overskue deres hver-
dag4.

Det genvundne overblik og stabilitet omkring bor-
gernes økonomi betyder, at de kan koncentrere sig 
om andre udfordringer. Den uvildige økonomi- og 
gældsrådgivning 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 ud-
tryk ved, at halvdelen af de borgere, der har modtaget 
rådgivning, angiver, at de efterfølgende har fået mere 
overskud til at søge arbejde eller håndtere deres nu-
værende arbejde5. 

Overblik over 
rådgivningens indhold

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

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

Vi har begge været rådgivere i 2 ½ år, primært med fysiske møder. Efter corona nedluknin-
gen i foråret 2020 begyndte vi på online rådgivning. 

Det har været og er en fantastisk rejse at være på, da vi kan se, at vi med online- og tel-
efonrådgivning har nået ud til endnu flere borgere, end vi normalt ville have gjort. Mange 
borgere havde måske fravalgt vores rådgivning, da det af forskellige årsager kan være for 
uoverskueligt for borgeren at komme til et fysisk møde.

Laila og Leo Hess
Frivillige online rådgivere

noTer
1Dårlige betalere med misligholdt gæld til enten private virksomheder 
eller offentlige myndigheder kan efter specifikke regler registreres 
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.

2Ahlstrom & Edstrom, Riksrevisionen 2015, Statens Offentliga Utred-
ningar 2013.

3Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden 2018.
4Data kommer fra vores borgerevaluering.
5Borgere, 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.



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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Gennemførte 
rådgivningsforløb i 2020

KøBenHAvn
Personlig rådgivning: 591

Frivillige i rådgivningen:   65

esBjerg
Personlig rådgivning: 81
Frivillige i rådgivningen: 12

AALBOrg
Personlig rådgivning: 60

Frivillige i rådgivningen:   8
  

rådgivningsfOrLøB i ALt
 Personlig rådgivning:   993
 Online rådgivning:      190
  Telefonrådgivning:   1.758
 Mailrådgivning:      422
 Samlet antal rådgivningsforløb:   3.363

nyKøBing fALster 
Personlig rådgivning: 50

Frivillige i rådgivningen:   4

Rådgivning 
giver 

en mere
overskuelig  

hverdag
KOLding

 Personlig rådgivning: 94
Frivillige i rådgivningen: 10 Odense

Personlig rådgivning: 64
Frivillige i rådgivningen: 10

ringsted
Personlig rådgivning: 53

Frivillige i rådgivningen:   6
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Her på siden findes baggrundsstatistisk om de borgere, 
der har modtaget rådgivning i Forbrugerrådet Tænks 
Økonomi- og Gældsrådgivning i 2020. Tallene ligger 
meget tæt op af tidligere års statistikker. De gældsramte 
borgere 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 ca. 78 % af borgerne bor i lejebolig. 

I ca. en tredjedel af rådgivningsforløbene er der tale om 
borgere, som har et eller flere hjemmeboende børn un-
der 18 år. Dette er en stigning i forhold til sidste år, og 
vi ser generelt flere børnefamilier i rådgivningen. Oftest 
skylder borgerne penge til flere kreditorer, men som det 
fremgår af figuren, er det banker, finansieringsselskaber 
(herunder forbrugslån) og det offentlige, der er borger-
nes primære kreditorer6.

0           10           20           30          40           50          60           70 

Tabel 1 /n=2.436

alder

Under 30 år  11%

30-39 år  21%

40-49 år  24%

50-55 år  23%

60-69 år 13%

70+  8%

Tabel 4 /n=1.183

Kreditorer

Banker 51%

finansieringsselskaber 50%

det offentlige 55%

Andre kreditorer 24%

realkredit 13%

Tabel 6 /n= 710

relaterede problemer

Opgivet at tage styringen med deres økonomi 37%

fogedsag 18%

stress eller stressrelaterede symptomer 14%

sygdom, herunder depression 13%

                                   tvangsauktion og/eller 
tab på salg af ejendom 7%

6Data kommer fra udtræk af Forbrugerrådet Tænks sagssystem. Størrelsen på N (antal borgere) er forskellig for hver tabel, da det varierer, hvor mange 
oplysninger den enkelte borger har opgivet samt pga. forskelle i rådgivningstype. 

noTe

Gældsproblemer er komplekse og kan opstå på bag-
grund af mange forskellige årsager, som ofte er sam-
menhængende. I tabel 5 ses de mest hyppige udløsende 
årsager til gældsproblemer, som de frivillige rådgivere 
oplever i rådgivningen. Det er bl.a. brud i familien, fyring 
fra job og sygdom, mens lån til forbrug vurderes som 
den udløsende årsag for ca. en fjerdedel af de gælds-
ramte borgere.

Konsekvenserne af gældsproblemer er store, og kan 
komme i mange former. I tabel 6 ses de relaterede pro-
blemer, som de frivillige gældsrådgivere vurderer, at 
de oftest møder i rådgivningen. Borgerne mister over-
blikket og opgiver derfor at tage styringen med økono-
mien. Konsekvenserne kan også være både fogedsager 
og tvangsauktioner. Gæld, sygdom og stress er tæt for-
bundne, og der er ofte flere samtidige problemer, hvil-
ket gør det endnu sværere for borgeren at håndtere 
problemerne alene.

Borgere med
økonomi- og gældsproblemer

Tabel 2 /n=1.647

Uddannelse

folkeskole eller kortere  22%

erhvervsfaglig uddannelse  36%

gymnasiel uddannelse   9%

Kort videregående (1-2 år)   9%

Mellemlang videregående (3-4 år) 18%

Lang videregående (5+ år)   6%

0           10           20           30          40           50          60           70 

Tabel 3 /n=2.179

Familieforhold

enlig  53%
 

        gift eller samlevende med et 
       eller flere hjemmeboende børn 21%

                     enlig med et eller flere  dd
hjemmeboende børn 14%

gift eller samlevende 12%
     

0           10           20           30          40           50          60           70 

Lån til forbrug 23%

Brud i familien 17%

sygdom 16%

Arbejdsløshed 14%

indtægtsnedgang 11%

Tabel 5 /n= 718

Udløsende årsager

0           10           20           30          40           50          60           70 

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



10 11

den nationale vidensfunktion for 
økonomi- og gældsrådgivning
Vi har i en årrække samarbejdet med andre gældsrådgivningsorganisationer om at udvikle en kvalitetsmo-
del og sikre vidensdeling, og det lykkedes i oktober 2020 formelt ved en stiftende generalforsamling at etab-
lere Vidensfunktionen for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning som en ny og selvstændig 
juridisk enhed. Formålet er at sikre gennemsigtighed om væsentlige parametre for økonomi- og gældsråd-
givning og derigennem understøtte kvalitetsudvikling i sektoren. 

Derudover ser vi frem til i endnu højere grad at kunne udnytte synergierne mellem de frivillige økonomi- og 
gældsrådgivninger med fælles aktiviteter og opkvalificering af vores frivillige, forankret i et sekretariat med 
gældsfaglig viden. Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i bestyrelsen og ser frem til at fortsætte arbejdet 
med vidensdeling og fokus på høj kvalitet i rådgivningen.

 Lars suhr Olesen 
Direktør, Østifterne

Vi blev kontaktet af Forbrugerrådet Tænk om støtte til en online økonomi- og gældsrådgivning. 
Vi var umiddelbart lidt skeptiske overfor ideen (mon det kunne lade sig gøre?) – men valgte at 
sige ”ja” for at afprøve muligheden i denne tid, hvor fysiske møder ikke kan gennemføres. Efter 
et ½ års drift med online rådgivningen blev vi inviteret til at deltage i et virtuelt erfamøde med 
nogle af de frivillige rådgivere. 
Det viste sig, at online rådgivningen i høj grad levede op til de allerbedste forventninger – og 
at online rådgivningen er lige så effektiv som fysiske møder. Samtidig giver den mulighed for 
borgere, der ellers ikke ville henvende sig personligt. Alt tyder på, at online rådgivning er kom-
met for at blive. 
Vi er fuld af beundring over de frivilliges engagement, indsats og kompetencer, der er et stort 
aktiv for Forbrugerrådet Tænk (og os alle).   

OPUS team Amager har haft stor glæde af Forbrugerrådet Tænks frivillige økonomi- og gælds-
rådgivning i nogle år efterhånden. Vi møder nogle meget kompetente og engagerede rådgi-
vere, som har stor forståelse for vores psykisk sårbare unge mennesker og de udfordringer, 
de kan have med at overskue deres økonomi. 
Vi har således også store forventninger til det kommende tilbud om at udvide samarbejdet 
med et udviklingsprojekt, hvor de unge mennesker kan mødes til workshops med fokus på at 
forebygge, at de ender i økonomiske vanskeligheder. 

Lea Klarup
Teamleder, oPUS ambulatoriet, Psykiatrisk Center amager

En helhedsorienteret indsats  
kræver samarbejde
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 også 
andre udfordringer, bl.a. arbejdsløshed, sociale proble-
mer, sygdom og psykiske udfordringer. Derfor samarbej-
der vi nationalt og lokalt med både kommuner, regioner, 
boligorganisationer, foged- og skifteretter, frivilligcentre 
og andre frivillige, sociale foreninger. 

Vores over 50 forskellige samarbejdspartnere er blandt 
andet med til at sprede kendskabet til vores tilbud om 
økonomi- og gældsrådgivning, og de er med til at mo-
tivere og støtte borgerne i at tage kontakt til os. Samti-
dig giver samarbejdet mulighed for at koordinere og 
understøtte forskellige typer indsatser. Når vi arbejder 
helhedsorienteret med de udsatte borgeres situation, er 
det med til at forbedre både deres økonomiske, sociale, 
sundheds- og beskæftigelsesmæssige situation. 

Kommuner
En af vores centrale samarbejdspartnere er kommuner-
ne. Kommunernes brede kontaktflade til borgerne be-
tyder, at de ofte er i kontakt med borgere, som er i mål-
gruppen 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, som i år primært 
har været online. Et eksempel herpå er, da vi i november 
holdt oplæg for 20 medarbejdere i Odense Kommunes 
afdeling for bostøtte til unge med vanskeligheder. 

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.

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. 
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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 87.00 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 en online 
rådgivning og en telefon- og mailrådgivning. 

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

Erfaring fra 
mere end

23.000
 rådgivnings-

forløb


