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“Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud 

på den anden side. Rådgivningen har både været 

konkret, men har også været en moralsk/psykologisk 

støtte, så jeg tror på, at jeg kan klare det” 

(Borger fra Gældsrådgivningen)
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Gældsrådgivning markerer med denne nye ud-

gave af præsentationsfolderen, at vi i 2013 har taget 

hul på en ny fireårig bevilling til vores arbejde med 

at rådgive og hjælpe gældsramte socialt udsatte 

borgere. En bevilling der er givet i anerkendelse af, 

at Settlementets Gældsrådgivning gennem en år-

række har vist, at vi med afsæt i en stor gruppe 

frivillige rådgivere kan rykke ud til og bistå borgere, 

der ellers ville blive opgivet mange andre steder i 

vores samfund.

Den støt stigende søgning til Settlementets Gælds-

rådgivning er et udtryk for, at det går den gale 

vej. Et udtryk for at stadigt flere borgere får sta-

digt sværere ved at klare dagen og vejen og har 

vanskeligt ved at håndtere basale udgifter til fx 

husleje, børnepasning og tandpleje. Borgere der 

farer vild i de offentlige og private opkrævnings-

systemer og taber magten over deres egne liv i 

et væld af rudekuverter, e-boks forsendelser og 

uforståelige skrivelser. 

Det er her Settlementets Gældsrådgivning kom-

mer ind. For der er håb; også for selv de allermest 

håbløse. Vel kan Settlementets Gældsrådgivning 

ikke med ét slag trylle gælden væk og tvinge kredi-

torerne fra porten. 

Men gennem nærværende, uvildig og uafhængig 

rådgivning kan langt de fleste alligevel opleve, at der 

kan lægges en plan og træffes de aftaler, der igen 

giver den enkelte overblik og magten over eget liv 

tilbage. Og det at have magten over eget liv er en 

forudsætning – ikke blot for at kunne håndtere sin 

gæld, men også for at kunne skabe de positive foran-

dringer og fremskridt i livet, som den enkelte stræber 

efter og ønsker sig.

Derfor er der grund til at glæde sig over Settlementets 

Gældsrådgivnings succes. Gældsrådgivningen vokser 

og kan hjælpe stadigt flere og er gennem sit arbejde 

i stand til at hjælpe borgere med igen at finde fast 

grund under fødderne og give håb, hvor håbet ellers 

synes borte. Og hvor der er håb, er der liv. 

Velkommen til Settlementets Gældsrådgivning.

Venlig hilsen

Jakob Hjuler Tamsmark

Forstander, Settlementet på Vesterbro

VELKOMMEN TIL EN NØDVENDIG SUCCES
 AF JAKOB HJULER TAMSMARK / FORSTANDER, SETTLEMENTET PÅ VESTERBRO

02.07.13 SETTLEMENTET.indd   5 02/07/13   12:28:56



666

Settlementet på Vesterbro hed oprindeligt Kriste-

ligt-Studenter-Settlement og blev etableret som 

frivillig social organisation i 1911.

 Inspirationen kom fra engelsk socialt arbejde, hvor 

man havde udviklet en Settlementsbevægelse med 

det særlige koncept, at de studerende fra univer-

sitetet skulle slå sig ned i arbejderkvartererne og 

her bidrage med støtte og undervisning til arbejder-

klassens voksne og børn.

I Danmark blev konceptet først udviklet på Vester-

bro, hvor Kristeligt Studenter-Settlement ret hur-

tigt etablerede sig som en frivillig social organisa-

tion med mange hundrede medlemmer og ca. 80 

studenter som frivillige medarbejdere i det dag-

lige arbejde. Målgruppen var både de ensomme 

og nedslidte ældre og de mange børn og unge, 

som fyldte gaderne i det folkerige arbejderkvarter.  

I 1920 levede der omkring 80.000 mennesker på 

Vesterbro, mens befolkningstallet i dag er nede på 

ca. 30.000 mennesker.

Intentionen var at akademikerne ved at tilføre ek-

stra og nye ressourcer til kvarteret, skulle være med 

til at opkvalificere arbejderfamiliernes hverdagsliv 

samtidig med at de selv fik en større social bevidst-

hed og forståelse. Idag arbejder Settlementet sta-

dig for at socialt udsatte borgere på trods af bar-

rierer og svære livsvilkår kan få et meningsfuldt og 

kvalitativt hverdagsliv.

HISTORISK PERSPEKTIV
AF EVA TETZLAFF / SOCIALRÅDGIVER
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PRÆSENTATION AF GÆLDSRÅDGIVNINGEN
AF EVA TETZLAFF / SOCIALRÅDGIVER & BIRGITTE KOFOD / SOCIALRÅDGIVER 

Siden 2009 har gældsrådgivning været et tilbud i 

Settlementet, det er finansieret af midler fra Social-

ministeriet. Vores første bevilling udløb 31.12.2012 

og det var med stor glæde, at vi modtog positivt svar 

om en ny bevilling der løber frem til 2016.

Siden vi åbnede Gældsrådgivningen har vi haft et 

konstant flow af henvendelser fra borgere og pro-

fessionelle der ønsker hjælp eller rådgivning om 

gæld og økonomi.

Vi har i den første periode opstartet 537 gældssager, 

hvilket betyder at der har været afholdt ca 3.000 

personlige møder mellem borger og rådgiver, dertil 

kommer et stort antal telefonrådgivninger, oplæg og 

workshops til borgere samt kurser for samarbejds-

partnere og andre professionelle.

MÅLGRUPPE

De borgere, der henvender sig hos os, er alle so-

cialt udsatte, langt de fleste er på overførselsind-

komst, og mange er enlige forsørgere. Fælles for 

stort set alle er, at de har mistet overblikket, de har 

ikke længere styr på økonomien, og de oplever, at 

gældsproblematikken er medvirkende til at fra-

tage dem handlekraften i eget liv.

For nogle af borgerne har en enkelt begivenhed 

medvirket til at bringe dem ud i stor gæld f.eks 

arbejdsløshed eller skilsmisse. Andre borgere

har igennem længere tid levet i en ustabil 

situation, både økonomisk, socialt og sund-

hedsmæssigt med problemer som hjemløshed, 

misbrug, lav eller ingen indkomst, psykisk og 

fysisk sygdom. Det manglende overblik over 

økonomien gør, at regninger ikke betales eller 

betales tilfældigt. Nogle optager yderligere lån 

for at kunne klare situationen, men de ubetalte 

regninger hober sig op, og bunken af rykkere 

vokser og vokser. 

Gennemsnitsgælden for de borgere der henvender 

sig i Gældsrådgivningen er 521.580,98 kr.

FRIVILLIG OG UVILDIG RÅDGIVNING

Vores ønske er, at de borgere, som henvender sig, 

erfarer værdien af frivillighed, og at de frivillige råd-

givere oplever, at deres viden kan komme i spil på 

nye og værdifulde måder i en uvildig rådgivning. 

Uvildigheden betyder, at vi ikke er underlagt en ma-

nual eller et bestemt regelsæt, som vi skal arbejde ud 

fra. Rådgiver og borger mødes derfor her i et ligevær-

digt samarbejde. Borgeren sætter dagsordenen 

og bevarer dermed ejerskab til sine problemer. 

HELHEDSSYN

Rådgiverne arbejder i tværfaglige teams bestående 

af en bankrådgiver og en socialrådgiver eller jurist, 

med henblik på at kunne imødekomme de komplekse 
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problemstillinger, som borgeren ofte kommer med. 

De forskellige faglige kompetencer sikrer, at der 

både bliver ydet økonomisk rådgivning og at der 

også bliver set på de sociale problemstillinger, hvis 

borgeren ønsker det. Derudover er der altid en ansat til 

stede de aftener, hvor der tilbydes rådgivning. Herved 

sikres en løbende dialog og sparring med rådgiverne.

HØJ FAGLIGHED

Vi har fokus på høj faglighed i forhold til viden 

om privatøkonomi og gæld - hvem udlåner penge, 

hvilke vilkår gælder, hvad siger loven om renter og 

gebyrer, hvad sker der i fogedretten, hvordan søger 

man om gældssanering, hvordan håndterer man 

selv et meget lille budget, og hvordan rådgiver man 

om disse mange spørgsmål og temaer? De frivillige 

socialrådgivere har også viden om den sociale lov-

givning - hvilke ydelser er borgeren berettiget til, 

hvordan søges de, og hvor i kommunen skal man 

henvende sig med hvilke problemstillinger?    

RÅDGIVNINGENS METODE

Vi har et overordnet mål om, at rådgivningen skal 

have en høj faglig kvalitet, der gør at borgeren får 

en konkret værdi og nytte ud af at få rådgivning 

hos os. Det medfører at rådgivningen i praksis er 

et samarbejde mellem rådgiverne og borgeren, af-

stemt efter den enkelte borgers ressourcer.

Borgerne bliver mødt med respekt og deres pro-

blemstillinger tages alvorligt, rådgiverne stiller 

deres faglige viden og kompetencer til rådighed. 

Det er vigtigt for os at borgeren selv beholder an-

svaret for sine problemstillinger og dermed bevar-

er sin værdighed og status som ekspert i eget liv.

Rådgiverne trænes i, gennem supervision og spar-

ring, at være nærværende og i kontakt med sig 

selv, hvilket er forudsætningen for at være i stand 

til at have en god kontakt med borgeren.

TID

Der er ingen begrænsning på, hvor mange samtaler den 

enkelte borger kan få, og alle sagsforløb tilrettelægges 

efter individuelle behov og ressourcer. Vi er desuden 

opmærksomme på, at mange af de borgere, der kom-

mer hos os, har en livssituation, der gør, at de ikke altid 

er i stand til at møde op til den aftalte tid. Hvis en borger 

udebliver fra en samtale, kan vedkommende altid hen-

vende sig igen og bestille en ny tid.

RESULTATER

Mange borgere fortæller, at Gældsrådgivningen 

skaber mere ro og mindre stress. De oplever, at de 

igen får ejerskab til deres problemer og dermed bed-

re kan tage ansvar for eget liv. Gældsrådgivningen 

skaber for mange borgere et håb om forandring.

Enkelte får gældssanering eller får på anden måde 

eftergivet deres gæld, men i langt de fleste sager 

handler det om at få skabt overblik og få den dag-

lige økonomi til at hænge sammen. Det er således 

forskelligt, hvad den enkelte borger opnår ved at 

komme i Gældsrådgivningen. Resultatet i hver en-

kel sag afhænger både af de bagvedliggende pro-

blemstillinger, borgerens ressourcer og ønske om 

mål med Gældsrådgivningen.
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Enlig • 
Gift • 

Samlevende •

CIVILSTATUS 

9%

10%

81%

Hjemløs •
Leje •

Andel •
Ejer •

Krisecenter •

BOLIGFORM

74%

11%

4%

4%

7%

INDTÆGTSFORM

Arbejde •
Kontanthjælp •

Førtidspension •
Dagpenge •

Sygedagpenge •
Starthjælp •

SU •
Revalidering •

Ledighedsydelse •
Folkepension •

43%

17%

3%

1%

1%

4%

1%

7%

8%

15%

EKSEMPLER PÅ HVAD DU KAN FÅ HJÆLP TIL

•	 Overblik	i	form	af	budget	og	gældsoversigt.

•		Kontakt	mellem	debitor	og	kreditor.

•		 Aftaler	med	kreditor.

•		Nedsættelse	af	gæld.

•		Større	rådighedsbeløb.

•		 Forebyggelse	af	ny	gældssætning.

•		 Forebyggelse	af	boligudsættelser.

•		 Ansøgning	om	gældssanering	
	 eller	gældseftergivelse.

02.07.13 SETTLEMENTET.indd   9 02/07/13   12:29:03



10

HVOR KOMMER PENGENE FRA?

Settlementets Gældsrådgivning er finansieret af 

Socialministeriets særlige pulje ”Fri gæld” til gra-

tis gældsrådgivning af socialt udsatte. Efter første 

projektperiode på fire år har Settlementet fået 

endnu en bevilling – denne gang på 4,8,mio. kr. 

til perioden 2013-2016. 

Den øgede politiske opmærksomhed på behovet 

for gældsrådgivning til socialt udsatte ses bl.a. 

på den øgede pulje. Der blev i 2009 afsat 16 

mio. kr., som blev fordelt på 5 organisationer, 

og i 2013 steg puljen til 40 mio.kr., som er fordelt 

til 11 organisationer. 

HVAD ER VI?

Settlementets Gældsrådgivning er et uvildigt 
og gratis tilbud. 

HVEM ER VI?

Vi er to ansatte med socialrådgiverbaggrund. 

Derudover er der ca. 20 frivillige rådgivere 

bestående af bankrådgivere, socialrådgivere 

og jurister.

HVOR ER VI?

Gældsrådgivningen ligger i Settlementet, 
Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V.

Der er ikke nogen geografisk afgrænsning, for hvem 
der kan henvende sig til Settlementets Gældsråd-
givning. Man skal blot være i stand til at møde op til 
samtalerne på adressen på Vesterbro.

FAKTA OM
GÆLDSRÅDGIVNINGEN

HVIS DU ER INTERESSERET 
I GÆLDSRÅDGIVNING

Ring og bestil tid på telefon

3327 9614 

5053 3613

5059 9051

Telefonisk henvendelse dagligt 
mellem kl. 9.00 og 15.30.

Frivillig gældsrådgivning tirsdag og 
onsdag mellem kl.17.00 og 20.00.

Hvis der er særlige hensyn, der gør, 
at du har brug for at komme til 
rådgivning i dagtimerne, har vi 
også mulighed for at tilbyde det.
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 UDOVER DEN GÆLDSRÅDGIVNING 
 DE FRIVILLIGE YDER, TILBYDER 
 VI OGSÅ :
 
	 •		Telefonisk	rådgivning	i	dagtimerne.

	 •		Gældsrådgivning	i	dagtimerne	
	 	 ved	særlige	hensyn.

	 •		Rådgivning	og	koordination	
	 	 for	at	hindre	boligudsættelser.

	 •		Opsøgende	rådgivning	
	 	 f.eks	på	psykiatriske	centre.

	 •		Oplæg	om	gældsrådgivning	
	 	 til	borgere	og	professionelle.

	 •		Ungeteam	med	særligt	fokus	på
	 	 rådgivning	af	sårbare	unge	med	gæld.

	 •		Sparring	til	andre	organisationer,	der		 	
	 	 ønsker	at	oprette	gældsrådgivninger.

SÆRLIGE 
AKTIVITETER
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BORGERNE HAR ORDET

”Første gang kom jeg ind og præsen-
terede mig, fortalte om min livshisto-
rie. (…) 

Jeg fik hjælp til at lave aftaler med 
kreditorer og hjælp til at prioritere, 
så jeg kunne få lidt fred.

De (rådgiverne) hjalp mig til at få et 
overblik over mine kreditorer, de hjalp 
med at vise, hvad man selv kunne gøre 
gennem forskellige hjemmesider på 
nettet, hvormed det blev indskrænket, 
hvad der måtte være af gældsposter. 
Hermed blev det afmystificeret”

”Ja, det har haft andre positive
virkninger – især på det psykiske. 

Jeg kunne næsten ikke klare det før, 
jeg røg hele tiden i fogedretten. Jeg 
har fået en afklaring nu. Det ændrer 
virkelig ens situation oven i hovedet. 

Jeg har altid kunne ringe til dem, 
hvis der var noget.”

”Jeg er blevet mødt uden fordomme. 
Der har fra starten af været en tryg og 
god atmosfære,idet de møder folk 
i øjenhøjde. 

De har været gode til at holde tingene 
nede på jorden og tage det i mit tempo. 

De stiller ikke alt for store krav til mig. 
De har været gode til at finde balancen 
mellem at stille krav uden at stille for 
store krav.”
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Det gamle mundheld om at ”det er dyrt at være fat-

tig” passer i høj grad, når man ser på gælden blandt 

fattige. Gælden udgør en større belastning i den 

daglige økonomi for de fattige end den gør for per-

soner, der ikke er fattige. Samtidig er det en dyrere 

gæld, de fattige har stiftet end den gæld, andre per-

soner har. Mange af de fattige har ikke mulighed 

for at optage de billigere lånetyper, men må i stedet 

nøjes med afbetalingsordninger, kontokort, sms-lån 

og andre kviklån, som typisk er væsentligt dyrere 

end gængse lånetyper.

Sammenligner man gælden blandt fattige og ikke-

fattige, ser man, at en større andel af de fattige har 

nettogæld. Mens over halvdelen af de fattige skylder 

flere penge væk, end de har sparet op, så er det 

under 1/3 af de ikke-fattige, der har en nettogæld. 

Ser man udelukkende på kontanthjælpsmodtagere, 

ser det endnu værre ud. Det er således omkring 70 

pct. af kontanthjælpsmodtagerne, der skylder flere 

penge væk, end de har sparet op. 

Derudover har de fattige i mindre grad ”billig” 

realkreditgæld og i højere grad ”dyr” gæld til 

pengeinstitutter, banker, finansieringsselskaber, 

kontokortordninger mv., end andre personer har. 

Målt i kr. og øre har ikke-fattige en større gæld, end 

fattige har. Men da de fattige har en meget lav ind-

komst, så udgør deres gæld en større andel af deres 

indkomst, end den gør for andre. Personer, der ikke 

er fattige, og som har nettogæld, har i gennemsnit 

en nettogæld på 160.000 kr. svarende til knap 60 

pct. af deres bruttoindkomst. Fattige med nettogæld 

har i gennemsnit en nettogæld på knap 130.000 kr. 

svarende til over 150 pct. af deres bruttoindkomst. 

Gæld er således en relativt større belastning for de 

fattige end for personer, der ikke er fattige.

Denne belastning ses også tydeligt, når man under-

søger renteudgifterne på gælden. Renteudgifterne 

er således en væsentlig større byrde for fattige 

end for andre. Mens nettorenteudgifterne i gen-

nemsnit udgør 13 pct. af bruttoindkomsten for de 

fattige, så udgør den i gennemsnit 3 pct. af brutto-

indkomsten for andre.

Tallene dokumenterer tydeligt, at gæld er en større 

belastning for de fattiges økonomi, og at de oftere 

har den dyre gæld, hvor renteudgifterne er høje. 

Hvis man vil læse mere om resultaterne af analysen 

omkring de fattige og deres gæld, kan man finde 

det på denne adresse:

FATTIGE OG GÆLD –
DET ER DYRT AT VÆRE FATTIG
JONAS SCHYTZ JUUL / CHEFANALYTIKER I ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD
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Ali henvender sig for at få hjælp til sin 
økonomi. Han lider af PTSD og skizofre-
ni, da han har været fængslet og udsat 
for tortur i hjemlandet. Han bor alene 
men har fast samvær med sin søn.
 
Ved de første samtaler i rådgivningen 
har Ali en bisidder med. Ali er meget 
nervøs, og det er svært at få øjenkon-
takt. Under det meste af samtalen er 
det bisidderen, der svarer. Ali mod-
tager kontanthjælp og har en sam-
let gæld på 330.000 kr. fordelt på 
17 kreditorer. Han bor i et socialt 
belastet kvarter og har flere gange 
oplevet at blive truet og overfaldet.

Rådgiverne hjælper med at få skrev-
et breve til samtlige kreditorer, hvori 
der gøres rede for den økonomiske 
og sociale situation, og der anmodes 
om henstand. Rådgiverne hjælper 
desuden med at få kontakt til kommu-
nen, da Ali gerne vil have hjælp til at 
få en bolig i et andet kvarter samt råd-
givning vedrørende mulighed for at få 
startet en førtidspensionsansøgning. 

Efter 14 måneder har Ali fået en 
anden bolig, han har fået bevilliget 
førtidspension og har meget bedre 
styr på sit budget og sin gæld. Der er 
ansøgt om gældssanering.

www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_dyr-
gaeld-belaster-de-fattiges-okonomi.pdf 

CASE FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN
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Jeg har været frivillig i Gældsrådgivningen siden 

2009. Til daglig arbejder jeg som jurist i et for-

sikringsselskab med erhvervskunder. Så de 3 

timer, jeg bruger hver onsdag aften i Gældsråd-

givningen, giver mig et indblik i en meget 

anderledes verden end min hverdag.

Jeg har typisk møder med to borgere på en aften. 

Nogle møder jeg kun en enkelt gang, men de fleste 

borgere kommer ind i et forløb med flere møder. Vi 

har derfor god mulighed for at følge med i resul-

taterne af vores indsats.

Flere forhold går ofte igen for de borgere, 

der benytter sig af Gældsrådgivningen:

•		De	har	længe	skubbet	problemer	foran	sig		

	 -	at	møde	op	hos	os	er	en	stor	overvindelse		

	 for	dem.

•		Der	er	ofte	gæld	til	mange	forskellige	

	 kreditorer,	og	renter	og	rykkergebyrer	

	 udgør	en	stor	del	af	deres	samlede	gæld.

•		De	har	et	meget	begrænset	kendskab	

	 til	økonomi,	og	de	er	meget	usikre	på,	

	 hvad	de	bør	gøre	for	at	få	mere	orden	i	

	 deres	økonomi.

Vi kan sjældent gøre noget ved størrelsen af borg-

ernes gæld. Men vi kan altid hjælpe dem med at 

få et overblik – oftest i form af en oversigt over 

gældsposter og et budget. Derudover kan vi bl.a. 

hjælpe dem med at prioritere mellem de forskel-

lige kreditorer, hvis de vel at mærke har penge til 

at afdrage på deres gæld. Vi hjælper dem også 

med breve til kreditorerne, så antallet af frem-

tidige rudekuverter reduceres.

Selvom jeg nogle gange føler, at den faktiske 

hjælp vi kan yde, er beskeden, så fornemmer 

jeg næsten altid en kæmpe lettelse hos borgeren 

over at have fået taget hul på problemerne og 

en vilje til selv at arbejde videre på baggrund af 

vores rådgivning. Derudover lærer jeg meget af 

samarbejdet med de andre gældsrådgivere. Jeg 

trækker på den viden, de har fra deres arbejde 

som socialrådgivere eller bankansatte, og de 

trækker på min juridiske viden. Så det frivillige 

arbejde bærer kort sagt lønnen i sig selv.

HJÆLP TIL OVERBLIK
AF JOHANNES LARSEN / JURIST
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Jeg har ikke før arbejdet frivilligt, men da jobmulig-

heden blev slået stort op i vores bank valgte jeg at 

søge som frivillig rådgiver. Baggrunden for dette var 

ønsket om at få mulighed for at bruge min uddan-

nelse på en anderledes måde, men stadig med ud-

gangspunkt i min faglighed. 

Det at være frivillig, har givet mig en personlig ud-

vikling ved at tale med mange forskellige folk, som 

alle er kendetegnet ved at have store økonomiske 

problemer. Det har betydet, at jeg er blevet bedre til 

at sætte mig ind i andre folks situation og arbejde ud 

fra deres ønske og behov, med målet om at de får et 

overblik og kan komme videre i deres liv. 

Årsagen til at blive ved med at være frivillig gældsråd-

giver, i nu mere end 3 år, er at jeg får lov til “at gøre 

en forskel”. Folk bliver meget taknemlige for, at vi 

giver os tid til at forstå deres situation og hjælpe dem 

til at komme videre med deres økonomi og liv, da de 

to ting typisk hænger meget sammen. 

Dertil kommer at selve rådgivningen sker sammen 

med mange andre frivillige kollegaer, hvoraf en del 

har en anden uddannelses baggrund. Det giver god 

mulighed for at se en borgers situation med andre 

øjne og dermed får jeg selv mulighed for at udvikle 

egen viden. 

Begge dele er således med til at sætte mit eget liv 

i relief samt løbende skabe fornyet energi hos mig. 

Jeg har som nævnt ikke arbejdet med frivilligt arbej-

de før. Settlementet har overrasket mig meget posi-

tivt i forhold til hvor meget der gøres for få penge, 

overfor så mange mennesker. Derudover får vi stillet 

den tid til rådighed som den enkelte borger har be-

hov for. Der er også den fordel, at såfremt borgeren 

har andre udfordringer end økonomi, så kan vi hen-

vise til de andre tilbud i Settlementet, som så kan 

hjælpe borgeren.

DET GØR EN FORSKEL
AF CARSTEN BERG MUNCH / BANKRÅDGIVER
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CASES FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN

Pia har haft et forløb i Gældsrådgivning-

en, som primært handlede om at få skabt 

overblik over hendes gæld og hverdags-

økonomi. På det tidspunkt modtog hun 

kontanthjælp og havde ikke mulighed for 

at afdrage på gælden. Siden det forløb 

har Pia kunnet klare sig, på det budget 

hun lagde i samarbejde med rådgiverne, 

og hun har ikke stiftet yderligere gæld. 

Nu henvender Pia sig til Gældsrådgiv-

ningen – ca. 2 år efter det første forløb.

Det nye er, at hun har fået fast job i en 

børnehave, og hun vil gerne have råd-

givning om, hvordan hun nu kan hånd-

tere sin gæld.

Ved samtalen med de to gældsrådgiv-

ere undersøges kriterierne for at søge 

gældssanering. Den faste medhjælper-

stilling samt andre forhold omkring hen-

des økonomi betyder, at det nu ser ud til 

at være relevant at søge gældssanering.

I løbet af et par samtaler udfylder Pia 

sammen med rådgiverne de nødvendige 

papirer. Ansøgningen om gældssaner-

ing er nu sendt af sted til retten, og Pia 

afventer svar.  

Martin har mistet overblikket over sin økonomi. Han har en gæld på 750.000 til 29 kreditorer, som han ikke ved, hvor-dan han skal få afviklet. Han er 30 år, har været på kontanthjælp siden han fyldte 18 år og er tidligere misbruger.

Udsigten til at komme ud på arbejds-markedet er ikke stor, da han ingen ud-dannelse har og aldrig har haft et job. 

Martin oplever det som en stor hjælp at få opstillet et budget og en samlet gælds-oversigt. Der skrives ud til samtlige kredi-torer om Martins økonomiske situation, der medfører, at han ikke kan afdrage på sine gældsposter. 

Det, Martin skal fokusere på, er at få hver-dagsøkonomien til at hænge sammen og sørge for, at de faste udgifter bliver betalt.
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Vi har konstateret, at de sårbare unge er tilbage-

holdende med selv at henvende sig i Gældsråd-

givningen, hvorfor vi har iværksat en mere opsøg-

ende og målrettet indsats over for denne gruppe. 

Dette har vi gjort ved at oprette et ungeteam. 

De sårbare unge er ofte personer, der udover deres 

gældsproblematik har komplekse og mangfoldige 

problemstillinger som f.eks. fysisk og psykisk syg-

dom, sparsomt netværk, misbrug, hjemløshed, lav 

eller ingen indkomst, huslejerestance, følger efter 

afsoning af dom og social isolation. 

Ungeteamet skal bl.a. lave samarbejdsaftaler med 

organisationer, som har kontakt til de sårbare unge, 

for at få udbredt kendskabet til vores tilbud. Derud-

over skal ungeteamet ud til de unge for at fortælle 

om de digitale muligheder der er til at styre ens 

økonomi. Dette vil bl.a. komme til at handle om 

NemID, netbank og skat.dk. 

Den tilsigtede forandring er, at langt flere sårbare 

unge får gældsrådgivning og overblik over deres 

økonomi på lige fod med de øvrige brugere af Gælds-

rådgivningen, og at det skal have en forebyggende 

effekt videre i deres voksne liv.

Er du ung og ønsker at få en tid til gældsrådgivning 

skal du kontakte Gældsrådgivningen pr. telefon. 

Når du kommer ind til Gældsrådgivningen vil du 

møde en eller to frivllige rådgiverne, som vil være 

dine faste rådgivere. Hvad fokus skal være plan-

lægger du sammen med rådgiverne, så det passer 

til dine ønsker og behov. 

UNGETEAM TIL SÅRBARE UNGE
AF FELINE TIETGEN / STUDENTER MEDHJÆLPER
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SETTLEMENTETS RÅDGIVNING

Gældsrådgivning 
3327 9614 / 5053 3613

Retshjælp og Socialrådgivning 
3327 9608 / 5059 8185

Psykologisk rådgivning 
3327 9616

Misbrugsrådgivning 
3327 9616

Konfliktrådgivning 
3327 9608 / 6160 0253

Finansieres af midler fra:

Københavns Kommune

Socialministeriet

Civilstyrelsen

Jascha Fonden

Robinson Fonden

SETTLEMENTET

Dybbølsgade 41, 1.

1721 København V

www.settlementet.dk 

www.facebook.com/Settlementet

raadgivning@settlementet.dk

”Det var lige det, jeg havde brug for - at snakke med nogen om min økonomi. Jeg gik og skammede mig over for alle mennesker. Det er godt med et rygstød, man tør ikke gøre noget ved det alene” 
(Borger fra Gældsrådgivningen)
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