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FAKTA

n Antallet af personer, 
der er registreret i 
RKI, er i 2017 faldet for 
fjerde år i træk i hele 
landet, så der i alt er 
registreret 212.161 
personer på 18 år eller 
derover i registeret 
over dårlige betalere. 

n I Ishøj Kommune er 
7,36 procent af bor-
gerne over 18 år re-
gistreret som dårlige 
betalere i RKI. Det er 
tredjedårligst i landet. 

n I Høje-Taastrup er 
5,54 procent registre-
ret som dårlige be-
talere,  i Albertslund 
Kommune er 6,20 
procent , og i Vallens-
bæk Kommune er 
3,01 procent registre-
ret i RIK.

Kilde: Experians RKI- 
statistik fra januar 2018
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PRIVATØKONOMI: 
Står man med øko-
nomiske problemer, 
er der ikke mange 
steder på Vestegnen 
at få gældsrådgiv-
ning. Det eneste 
sted er på Café 
Paraplyen, som står 
klar til at hjælpe 
borgere med deres 
økonomi.

Af Kasper Ellesøe

TAASTRUP: Selvom antallet 
af personer, der er registe-
ret i RKI for fjerde år i træk 
er faldet, er der stadig over 
210.000 mennesker i Dan-
mark, der er registeret som 
dårlige betalere.

En del af dem bor på Stor-
københavn, og noget kunne 
tyde på, at nogle af de men-
nesker har brug for hjælp til 
at få et overblik over deres 
økonomi.

Men det koster ofte penge 
at få gældsrådgivning hos 
private virksomheder, og 
det er uoverskueligt, hvis 
ikke man føler, man har en 
god økonomi.

Der findes dog også gratis 
muligheder. På Café Para-
plyen i Taastrup er der gra-
tis gældsrådgivning hver 
mandag for alle, der har 
brug for hjælp til at få over-
blik over økonomien.

En af dem, der rådgiver, er 

John Bilenberg. Han har en 
baggrund som økonom og er 
netop stoppet som byråds-
medlem i Høje-Taastrup 
Kommune. Han fortæller, 
at det oftest personer i to 
forskellige situationer, som 
søger hjælp.

- Det er enten yngre men-
nesker, der optager kviklån. 
Det har været alt for nemt 
at optage de lån, og det er et 
problem. Og så er det dem, 
der kommer ud for noget i 
livet, der gør, at de ikke kan 
overskue økonomien. Det 
kan være, de mister jobbet 
eller ender i en skilsmis-
se og så har et hus, de ikke 
kan betale af på, eller som 
de må sælge med et tab, fordi 
de har købt det, da priserne 
toppede, forklarer John Bi-
lenberg og giver et eksempel 
på en ung kvinde, der før 
finanskrisen havde købt en 
lejlighed.

Hun mister sit job og ender 
på kontanthjælp og må sæl-
ge lejligheden med tab. Pen-
gene, hun skylder banken, 
kan hun ikke betale, og hun 
beder banken om at afdra-
ge med et mindre beløb pr. 
måned. Det går banken ikke 
med til, selvom hun har en 
lav indkomst.

Kvinden kontakter gælds-
rådgivningen i Café Para-
plyen, som på kvindens veg-
ne tog kontakt til banken, og 
først da man truet med Fi-
nanstilsynet, stopper ban-
ken med at trække beløbet 
på kvindens konto.

Et klart eksempel på, hvor-
dan gældsrådgivningen, der 

hører under KFUM’s sociale 
arbejde og hedder »På Fode 
Igen«, kan hjælpe.

- Vi ved, at der er en masse 
med behovet, og vi kan hjæl-
pe mange flere mennesker, 
men de henvender sig ikke. 
Det når ikke ud til dem, at vi 
findes, siger John Bilenberg 
og fortæller, hvordan han 
og de andre frivillige gælds-
rådgivere tager sig af dem, 
der henvender sig.

- Vi gør opmærksom på vo-
res tavshedspligt og danner 
os et billede af personen og 
de økonomiske udfordrin-
ger, og hvordan de kan løses. 
Vi kan hjælpe med at lægge 
et budget, og vi kommer med 
gode råd og kan nogle gange 
hjælpe med at tage kontakt 
til banker og kreditorer. Det 
afhænger af, hvordan situ-
ationen er for den enkelte, 
hvordan vi kan hjælpe, siger 

John Bilenberg.
Kommer man til gældsråd-

givning i Café Paraplyen og 
møder en rådgiver som John 
Bilenberg, og man er sikker 
på at være anonym. Når 
gældsrådgivningen foregår 
om mandagen mellem 16-
18, foregår der i øvrigt ikke 
andet i cafeen, så man i ro 
og fred kan få gældsrådgiv-
ning.

Taknemmelige og glade
Kim Truesen er leder af Café 
Paraplyen og ansvarlig for 
projektet. Han fortæller, at 
dem, som man indtil videre 
har hjulpet, har været glade 
for det.

- Jeg har ikke hørt om, at 
folk er andet end glade og 
taknemmelige for hjælpen. 
Det handler jo om at stoppe 
ulykken og sikre, at man 
ikke optager flere lån og gør 

nogle forkerte ting. Det er 
for eksempel unge, der kom-
mer i suppedasen og tager 
de hurtige kviklån, og det er 
svært at komme på ret kurs 
igen. Kan man få fat i dem 
inden og hjælpe dem med et 
budget, så kan man nå langt, 
siger Kim Truesen.

Selvom færre er registre-
ret i RKI, mener Kim True-
sen, at kontanthjælpsloftet, 
der blev indført i marts 2016, 
har betydet, at mange har 
problemer med økonomien.

- Kontanthjælpsreformen 
har været en stor synder, 
kan vi se. Der er nogle, der 
ikke har råd til dagen og ve-
jen, og mange af dem kan vi 
hjælpe, men alligevel hen-
vender de sig ikke. Jeg for-
står ikke, hvorfor der ikke 
er flere der kommer herhen, 
siger Kim Truesen.

Kan hjælpe flere
På Café Paraplyen er alle 
velkommen, og man har lige 
nu mulighed for at hjælpe 
omkring 60-70 personer om 
året, og hvis behovet bliver 
større end det, er man altid 
på udkig efter nye rådgive-
re, så der bliver flere end de 
nuværende fire.

Gældsrådgivningen på 
Café Paraplyen er den ene-
ste gratis gældsrådgivning i 
Storkøbenhavn uden for Kø-
benhavn. De nærmeste er, 
udover København, i Faxe 
Kommune og Frederiks-
sund Kommune.

Læs mere og book tid på: 
www.paraplyen-taastrup.
dk.

Gratis tilbud: Café kan hjælpe 
flere med ondt i økonomien

Kim Truesen (tv.) er leder af Café Paraplyen, som under KFUM Sociale arbejder tilbyder gratis gældsrådgivning. John Bilenberg (th.) er frivillig 
gældsrådgiver.  Foto: Kenn Thomsen

John Bilenberg har en baggrund som økonom, og han er netop stop-
pet som byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune. Han er en af dem, 
der hver mandag mellem klokken 16 og 18 tilbyder gældsrådgivning 
i Café Paraplyen.

HØJE-TAASTRUP
ONSDAG
11.00: Taastrup Kulturcenter: 

Ældre Sagens cykelgruppe
13.00: Hedehusene Bibliotek: 

Lav Trøstemus
14.30: Fløng Kirke og Sognets 

Hus: Poul Kragelund om 
Dan Turell

17.00: Taastrup Teater & Mu-
sikhus: Ameton/Another 
World møder HOPE

17.00-21.00: Borgerskolen: Ma-
legruppe - Intuitiv Kunst

ISHØJ
ONSDAG
19.30: Ishøj Kultur Café: Tem-

po, Timing og Tju-hej
21.00-22.30: Ishøj Svømmehal: 

Valentinesgus

ISHØJ: Fredag den 16. febru-
ar klokken 20 har du mulig-
hed for at opleve den folke-
kære sanger Søs Fenger helt 
tæt på med sit fantastiske 
liveband i Ishøj Kultur Café

Glæd dig til en koncert, 
hvor Søs Fenger, i tæt kon-
takt med publikum, per-
sonligt og ærligt øser ud af 
sine mange oplevelser fra 
et begivenhedsrigt liv som 
sangerinde. Mellem numre-
ne vil hun også fortælle om 
sin store passion - at gøre en 
forskel i samfundet, samt 
om musikken og de virkelige 
historier bag de mange gode 
sange. Billetter koster 200 
kroner og kan købes på bil-
letlugen.dk eller i Ishøj Kul-
tur Café, Ishøj Østergade 28. 

Søs Fenger i  
kulturcaféen

Oplev Søs Fenger i Ishøj Kultur 
Café på fredag.


