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Aftale om udmøntning af midler til den frivillige og 
vederlagsfri gældsrådgivning 

I forlængelse af aftalen om Nedbringelse af danskernes gæld til det 

offentlige af d. 20. juni 2022 indgået mellem regeringen samt Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, 

Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er der mellem 

partierne aftalt følgende:  

 

For 2023 

I 2023 er der i gældsaftalen afsat 6 mio. kr.  

 

Partierne er enige om, at der udmøntes 2,0 mio. kr. til Den Nationale 

Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning 

(Vidensfunktionen) til udviklingsprojekt(er), der skal komme den samlede 

frivillige gældsrådgivningssektor til gode.  

  

Der udmøntes 4,0 mio. kr. til fordeling mellem de tre største tilskudsmodtagere 

fra den igangværende ansøgningspulje til styrket økonomi- og 

gældsrådgivning. Midlerne udmøntes efter en fordelingsnøgle, sådan at 

midlerne mellem de tre organisationer (Forbrugerrådet Tænk, Den Sociale 

Retshjælps Fond og KFUM’s Sociale Arbejde) fordeles efter samme relative 

forhold som i udmøntningen af ansøgningspuljen fra aftalen om reserven til 

foranstaltninger til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-

2023. 

 

For 2024 

Fra 2024 og frem er der afsat 20 mio. kr. årligt til at styrke den frivillige 

økonomi- og gældsrådgivning, hvoraf 18 mio. kr. årligt afsættes til en 

landsdækkende gældsrådgivning drevet af civilsamfundsorganisationer, og 2 

mio. kr. årligt afsættes til Vidensfunktionen. 

 

Partierne er enige om, at midlerne udmøntes som direkte tilskud til 

gældsrådgivningsorganisationerne efter objektive tildelingskriterier inden for 

bevillingens formål udarbejdet af Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen 

med faglige råd fra Vidensfunktionen. Midlerne gives til de samme 

organisationer for en 4-årig periode (2024-2027), hvorefter der vil udmøntes 

direkte tilskud for en ny 4-årig periode. Inden en ny udmøntning kan kriterierne 

evt. justeres. Det kan i denne sammenhæng overvejes, om bevillingsperioden 

skal udvides til fx 6 år.   

 
Det fremgår også af gældsaftalen, at en mindre sum af de 18,0 mio. kr. til 
landsdækkende gældsrådgivning skal gå til udviklingsprojekter inden for 
gældsrådgivningen, som fx kan indeholde udgående gældsrådgivning. 
 
Partierne er enige om, at udviklingsmidlerne indgår således, at der i den 
samlede sum for direkte tilskud (18 mio. kr.) stilles krav om, at de tre største 
bevillingsmodtagere skal anvende 10 procent af midlerne til 
udviklingsaktiviteter. 
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Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen vil med faglige råd fra 

Vidensfunktionen udforme tildelingskriterierne for de direkte tilskud samt 

fastlægge temaer, som gældsrådgivningsorganisationerne skal lave den 

udviklingsorienteret gældsrådgivning inden for. 
 
Kriterier og temaer vil blive offentliggjort i anden halvdel af 2023.  

 

   


