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Forbrugerrådet Tænk og Ringsted Kommune åbnede sammen en
gældsrådgivning i Ringsted for et år siden. Søgningen til gældsrådgivningen
har været langt større end forventet.
Ringsted Kommune er den første kommune i landet, der har indgået samarbejde
med Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning om rådgivning af socialt udsatte
borgere, der har behov for hjælp til at komme ud af gældsfælden.
Borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten, betegner samarbejdet som en stor
succes:
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”I Ringsted sætter vi nærhed og omsorg højt, så jeg er rigtig glad for, at vi gennem
samarbejdet med Forbrugerrådet Tænk har fået bedre mulighed for at hjælpe de
borgere, som af den ene eller anden grund er havnet i en økonomisk
klemme. Det første år med gældsrådgivningen har været en stor succes, og det
skyldes i høj grad de mange frivillige, som har lagt kræfter i gældsrådgivningen, så
dem skylder vi naturligvis en stor tak”, siger Henrik Hvidesten.
Ringsted Kommune henviser borgere til gældsrådgivningen på Prinsensvej, men
borgerne kan også selv henvende sig direkte og få en aftale med Forbrugerrådet
Tænks Gældsrådgivning.
Fødselsdag med travlhed
Forventningen var, at omkring 100 borgere om året ville søge hjælp, men på
rådgivningens 1-års fødselsdag har der allerede været 174 borgere, der har fået
hjælp igennem gældsrådgivning. Borgerne kommer ikke kun fra Ringsted, men
fra en stor del af Midtsjælland.
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har i alt seks rådgivningscentre i
Danmark, hvor 120 gældsrådgivere alle arbejder frivilligt. Gældsrådgiverne har
siden 2010 ydet gratis, uvildig og fortrolig rådgivning til over 10.000 udsatte
borgere i hele Danmark, der er kommet i gældsproblemer.
”Det er fantastisk at se, at det frivillige arbejde, vores rådgivere udfører, kan
hjælpe så mange borgere, der ikke har overskuddet til at kæmpe sig ud af gælden
alene. De frivillige skal virkelig have et klap på skulderen for den store indsats i
Ringsted. Der har været rigtig travlt i rådgivningen i det forløbne år, og vores håb
er, at flere vil melde sig som frivillige rådgivere, så vi kan hjælpe endnu flere
medmennesker ud af deres gældsproblemer,” siger Anja Philip, der er formand for
Forbrugerrådet Tænk.
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Gældsrådgivning giver overblik og letter presset
Arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse er de hyppigste årsager til, at gælden er
blevet uoverskuelig for de borgere, der søger gældsrådgivning.
Og gældproblemer kan have store konsekvenser for den enkeltes tryghed og
trivsel. Gældsrådgiverne møder ofte borgere i rådgivningen, der har isoleret sig fra
omverdenen på grund af gæld. Det er for mange stadig et tabu at erkende overfor
familie og venner, at man ikke har styr på sin økonomi.
Gældsrådgivning kan hjælpe borgerne med at få overblik over gælden og lave en
plan for afviklingen. Borgerne får også hjælp til at få lagt et budget, der får
økonomien til at hænge sammen i hverdagen.
Langt de fleste borgere melder tilbage, at forløbet i gældsrådgivningen har
medført en stor lettelse for dem, og har givet dem overblik og overskud til at tackle
problemerne i hverdagen.
Der er brug for flere frivillige rådgivere
De frivillige gældsrådgivere i Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har alle
professionel erfaring indenfor økonomi, jura eller det sociale område.
I rådgivningscenteret i Ringsted arbejder der seks frivillige rådgivere. Den ene er
Bente Kruhøffer, der har 28 års erfaring som bankrådgiver. Den store søgning
betyder, at der er behov for flere kvalificerede gældsrådgivere i Ringsted, så Bente
og kollegaer kan hjælpe endnu flere borgere med at få økonomien tilbage på
sporet. Læs mere om Bentes arbejde som frivillig gældsrådgiver i Ringsted her:
http://gaeld.taenk.dk/derfor-er-bente-gaeldsraadgiver
Rådgivningscenterets 1-års fødselsdag markeres på Prinsensvej 10, torsdag
den 14. april kl. 15.00, hvor repræsentanter fra Ringsted kommune,
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning og teamet af frivillige vil være til
stede.

Kontaktinfo:
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning:
Projektchef Frederik Giese
frg@fbr.dk
mobil: +45 4111 6600
Ringsted Kommune
Institutionsleder
Michael Merle
mme@ringsted.dk
mobil: 22923755

Frivillig gældsrådgiver:
Bente Kruhøffer
bek.rs@fbr.dk
mobil: 2324 8030
Link:
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, årsrapport 2015
http://gaeld.taenk.dk/sites/gaeld.taenk.dk/files/attached_files/aarsrapport_2015.pdf
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