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Orientering om evaluering af gældsrådgivning til borgere på of-
fentlig forsørgelse 
 

Som led i udmøntning af satspuljen for 2015, blev der afsat en pulje på i alt 16 mio. 
kr. i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse. 
Heraf blev 1 mio. kr. afsat til processtøtte og evaluering af puljen. 

 
Jeg oversender hermed Rambølls evaluering af de seks projekter, som har modtaget 
støtte fra puljen, heraf var tre kommunalt forankret, mens andre tre projekter blev 

varetaget af private organisationer/frivillige foreninger. Der er tale om et inspirati-
onsprojekt uden en fast indsatsmodel, med sigte på at danne hypoteser om, hvad 
der virker i gældsrådgivningen.  

 

Evalueringen viser positive resultater med at nedbringe borgernes gæld, og de del-
tagende borgere oplever, at det giver ro og overskud til andre forhold i livet, når de 

ved, hvordan de skal håndtere deres budget og gæld. Sammenfattende har de delta-
gende projekter:  
 Ydet gældsrådgivning til 2.616 borgere fra de svageste målgrupper på offentlig 

forsørgelse samt ydet rådgivning til et ukendt antal anonyme borgere.  
 Nedbragt deltagernes gennemsnitlige gæld med 27.400 kr.  
 Bidraget til udvikling af hypoteser, der danner grundlag for en indsatsmodel. 
 

Indsatsmodellen rummer fire kerneelementer, der inkluderer, at borgerne får gene-
rel vejledning om lån og renter, afdækket deres personlige gæld og forbrugsvaner, 
lagt budget samt får hjælp og vejledning til håndtering af kreditorer.  

 
Indsatsmodellen beskriver også vigtige elementer i organiseringen af indsatsen, 

bl.a. at gældsrådgiverne bør besidde både økonomiske-, sociale- og beskæftigelses-

faglige kompetencer, og at rammerne om rådgivningen bør tage højde for, at gæld 
opleves som et tabubelagt emne. 
 

Evalueringen bliver rundsendt til landets kommuner, som kan benytte indsatsmo-
dellen som inspiration til tilrettelæggelse af gældsrådgivning for borgere på offent-
lig forsørgelse. Evalueringen bliver endvidere offentliggjort på Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. 
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