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PRESSEMEDDELELSE  

Stor interesse for ny Økonomirådgivning  

Beboerne fra fem almene boligorganisationer i Slagelse Kommune har siden oktober 2013 fået tilbudt gratis 

og uafhængig økonomirådgivning. 

Der er i gangsat 107 forløb med beboere, der ønsker rådgivning i forhold til deres økonomiske situation. 

Interessen for Økonomirådgivningen er stigende, og projektet har ramt et stort behov hos beboerne i 

forhold til at få hjælp og overblik over økonomien.  

Hanne Thomsen, sekretariatsleder i Fællessekretariatet Sekstanten fortæller, at ”selvom der de seneste år 

er sket et lille fald i antallet af fogedudsættelser, så er det vigtigt at forebygge restancesager og 

udsættelser. Så vi undgår at sætte mennesker ud af deres bolig”. For den enkelte beboer er der meget 

store personlige og økonomiske omkostninger ved en fogedudsættelse. Men det er også dyrt for 

boligorganisationerne, og dermed for de andre beboere, når en beboer skylder for husleje og 

istandsættelse. Endelig kan en udsættelse blive en stor samfundsudgift, hvis beboeren efterfølgende får 

behov for offentlig hjælp. 

Da projektet også har til formål at forebygge økonomiske problemer, er Økonomirådgivningen et tilbud til 

alle beboere i de fem boligorganisationer. Indholdet i rådgivningerne er derfor mangfoldigt og spænder 

meget bredt. Morten Nielsen, økonomirådgiver, fortæller, at ”der er overaskende mange, der har store 

problemer med den digitale verden”, og en rådgivning er en proces, der kan strække sig over flere måneder 

og betyde kontakt til mange forskellige instanser. 

Økonomirådgivningen er et 3 ½ årigt projekt finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og 

formålet er at nedsætte antallet af inkassosager og udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med 

huslejen. Rådgivningsprojektet er en del af Fællessekretariatet Sekstanten, som er oprettet af BoligKorsør, 

Fællesorganisationens Boligforening Slagelse (FOB), Skælskør Boligselskab, Slagelse almene Boligselskab og 

Slagelse Boligselskab. 

   

Yderligere information: Projektkoordinator Mette Nielsen, tlf. 23 44 00 52, sekstanten@sekstanten.net, 

www.sekstanten.net   

Se Økonomirådgivningens pjece her: http://www.sekstanten.net/user_files/user_pdfupload/A5-folder-

Oekonomiraadgivning.pdf  
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