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Hvem er Penge- og Pensionspanelet? 

2 

• Nedsat af Folketinget 2007 

• Formand Professor Carsten Tanggaard 

• Medlemmer: Dansk Aktionærforening, 
Finansrådet/Børsmæglerforeningen, Forbrugerrådet, 
Forsikring & Pension, InvesteringsForeningsRådet, 
Realkreditrådet, LO/AC/FTF 

• Formål: At  styrke forbrugernes interesse for og viden om 
finansielle emner generelt 

• Hjemmeside: www.raadtilpenge.dk  

• Budget: 2,2 mio. kr. pr. år 

http://www.raadtilpenge.dk/


Metoder og arbejdsprocesser 
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• Panelmøder 

• Arbejdsgrupper/styregrupper 

• Ekspertudvalg  

• Kvalitative og kvantitative metoder 

• Udarbejdelse af projektforslag, udbud 

• Samarbejde med konsulentbureauer 

• Udvikling af hjemmesiden og brug af sociale medier  

• Pressestrategi – opmærksomhed om vores projekter 



Projekter 
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• Forbrugerinformation til www.raadtilpenge.dk  

• Webguides (fx flytte hjemmefra, betalingsproblemer, 
samliv, bryllup, pension, arbejdsløshed) 

• Livssituationsanalyser 

• Værktøjer (fx lånometer, budgetskabelon) 

• Konferencer (2013 workshop, 2012 pension, 2011 om 
aktier) 

• Kampagner (Funny Money, På røven – undgå klatgæld,) 

• Oplæg hos UNI, organisationer, kommuner mm. 

http://www.raadtilpenge.dk/
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Samling af materialer på rådtilpenge.dk 
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Unges privatøkonomi 2008 og 2011 

• 26 pct. af de 18-25 årige er finansielt svage 

• 30 % af de unge har forbrugslån 

• Over halvdelen kender ikke renten på deres forbrugslån  

• 24 % bruger ofte flere penge end de har/tjener 

 

    En mindre gruppe af de unge, som har brug for ekstra råd 

    og information til at få en sund økonomi 
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Styrke unges forståelse for økonomi  

• Kampagne målrettet unge ml. 18-25 år ”På Røven – undgå 
klatgæld” 

• Formål: Lære unge om økonomi og motivere til at undgå 
klatgæld 

• Udfordringer: Lavt vidensniveau og lav interesse for emnet i 
målgruppen 

• Virkemidler: Workshops og sociale medier  

• Metode: Social norm og ”ung til ung kommunikation” 

• Periode: Efterår 2011 og forår 2012 – 8 workshops på 
erhvervsskoler 
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Workshops på erhvervsskoler  
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Facebook siden ”På røven” 
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Dialog  
 
Involvering 
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Unges privatøkonomi 2013  

• 30 pct. af de 18-25 årige har et forbrugslån 

• 35 pct. af de unge sparer slet ikke op 

• 40 pct. af de unge har ikke lagt et budget for deres økonomi 

• 14 pct. af de unge kender aldrig størrelsen på de månedlige 
udgifter 

• 10 pct. af de unge har optaget lån for at kunne betale 
regninger 

 

                   Fortsat behov for ekstra råd og information 

                   til at få en sund økonomi 
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Børn og unges forhold til privatøkonomi 

• Børn og unge får tidligt ansvar for egen privatøkonomi 

• Hver anden ung ml. 13-17 år har et fritidsjob 

• 52 pct. af børn og unge ml. 6-17 år får lommepenge af deres 
forældre 

• Unge i alderen 12-14 år får i gennemsnit 300 kr. om 
måneden i lommepenge 

• Når et barn fylder 13 år, er det muligt at oprette konto i 
banken (lommepenge, løn, opsparing) og barnet kan få 
hævekort 

• Når barnet fylder 15 år får det mulighed for at se kontoen 
via netbank og mobil 
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Behov for finansiel forståelse  

• Lære børn og unge en grundlæggende forståelse for budget, 
opsparing og lån 

• Fokus på den konkrete livssituation for børn i skolealderen, 
der får ansvar for egen økonomi og for unge, der snart skal 
ud i voksenlivet 

• Give dem konkrete redskaber til at lære om budget, 
opsparing og lån  

• Film, opgaver, budgetskemaer i Funny Money 

• Koble redskaberne til matematikken så det bliver del af 
elevernes hverdag 
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Panelets anbefalinger 

• Alle elever i skolealderen bør undervises i de 
grundlæggende principper for økonomi, når de får ansvar 
for deres egen økonomi 

• Alle forældre bør tale med deres børn og unge om budget, 
opsparing og lån 

• Børn og unge bør opfordres til at bruge det eksisterende 
inspirations- og informationsmateriale 
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Samarbejdet med Danmarks 
Matematiklærerforening 

• Mulighed for at koble de grundlæggende principper for 
økonomi med matematikkens univers 

• Anvende matematikken som indgang til finansiel forståelse 

• Komme i øjenhøjde med skolerne, lærerne og eleverne 

• Hvad efterspørger de og hvordan griber vi det an? 

• Sikre at opgaverne til filmen tager afsæt i Fælles Mål 2009 

• Sikre faglighed og relevans for lærerne og eleverne 

 

 

16 



Matematikkens Dag 

• Godt og anerkendt arrangement ude på skolerne 

• Mulighed for at anvende Funny Money 
undervisningsmaterialerne blandt lærere og elever 

• Mulighed for at skabe bredt kendskab til materialerne 
blandt skoler, lærere og forældre 

• Konkurrence med input fra eleverne selv 

• Hvad har de lært og hvordan har de arbejdet med budget, 
opsparing og lån?   

• Mulighed for input og evaluering af materialerne 
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   Spørgsmål? 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Louise Skjødsholm 

lsh@ftnet.dk  
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