
Overgældsætning
– udfordringer og løsninger

Konference onsdag den 18. januar kl. 12.30-17.00

i Landstingssalen, Christiansborg
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Tilmelding senest den 9. januar 2012 til sekretær Kirsten Fredholm på ksf@kfumsoc.dk.

 Spørgsmål til konferencen kan stilles til Malene Steen Simonsen på masi@kfumsoc.dk



Formålet med konferencen er at belyse behovet for gratis gældsrådgivning 

til socialt udsatte.

Konferencen er sammensat med henblik på både at sætte fokus 

på de samfundsmæssige udfordringer og konsekvenser forbundet 

med overgældsætning og at give indblik i vores erfaringer fra 

gældsrådgivningerne.

Dagen afrundes med en paneldebat blandt de politiske partier, 

som skal give et bud på fremtidsperspektiverne for de satspuljestøttede 

gældsrådgivninger og forebyggelse af overgældsætning.

Arrangører:  Forbrugerrådet, KFUM’s Sociale Arbejde,

 Kristeligt Studenter Settlement og Maja Panduro (A).

Kl. 12.30 Ankomst og udlevering af navneskilte

Kl. 13.00 Velkomst
 v/Rasmus Kjeldahl, direktør, Forbrugerrådet

Kl. 13.05 Frivillig gældsrådgivning
v/Eva Tetzlaff, koordinator i Settlementet, og Malene 

Simonsen, projektleder i KFUM. Typisk brugerprofil, 

erfaringer og resultaterne fra den frivillige gældsrådgivning.

Kl. 13.35 Danske familiers gæld i historisk
 og internationalt perspektiv

v/Jens Lunde, lektor, cand. polit. på Institut for Finansiering, 

CBS. Danmark har verdensrekord i husholdningsgæld 

– en international sammenligning. 

Kl. 14.05 Indkomst og gældstyper
v/Jonas Schytz Juul, chefanalytiker ved 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvad er sammenhængen 

mellem betalingsproblemer og lånetyper?

Kl. 14.35 Pause med forfriskninger

Kl. 15.00 Forebyggelse af overgældsætning 
– retlige virkemidler  v/Tanja Jørgensen, cand. jur., ph.d., 

Aarhus Universitet. Hvordan har forbrugerbeskyttelsen på 

lånemarkedet ændret sig over tid?  

Kan overgældsætning begrænses med retlige virkemidler? 

Kl. 15.30 Paneldebat – hvad er vejen frem? 
Partiernes bud på bedre forebyggelse af overgældsætning?  

Hvad er fremtidsperspektiverne for de satspuljestøttede 

gældsrådgivninger?  

Bør der være gældsrådgivningstilbud til andre udsatte grupper?

Deltagere: Socialordførerne: Maja Panduro (A), Eyvind 

Vesselbo (V), Karin Nødgaard (DF), Pernille Skipper (EL) 

og repræsentanter fra organisationerne: Rasmus Kjeldahl, 

direktør i Forbrugerrådet, Lars Rahbek, generalsekretær 

i KFUM’s Sociale Arbejde og Johs Bertelsen, forstander i 

Kristeligt Studenter Settlement.

Kl. 16:45 Afslutning og opsummering af dagen 
v/Rasmus Kjeldahl, direktør, Forbrugerrådet

Ordstyrer: Hanne Dam, journalist


