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RådgivningsDanmark har i 2019 fortsat den 

gode udvikling fra 2018. Vi har i bestyrelsen haft 

fornøjelsen af at godkende nye medlemmer 

og associerede medlemmer på næsten hvert 

eneste bestyrelsesmøde. Ligesom vi har set, 

hvordan auditorerne og akkrediteringsnævnet 

har haft travlt med at tage på audits, udarbejde 

handleplaner og – heldigvis – godkende 

akkreditering af flere rådgivningstilbud. 

I september 2019 rundede RådgivningsDanmark 

50 medlemmer. Det var en solid milepæl at 

passere, og det understreger, hvor stor viljen 

og interessen for et stærkt og kompetent 

rådgivningsfelt er – til gavn for de mange 

hundredetusinde børn, unge og voksne, der hvert 

år er i kontakt med et rådgivningstilbud. 

I 2019 kunne vi således byde velkommen i 

foreningen til seks nye medlemmer: Den 

Sociale Skadestue, Red Barnet, Danske Døves 

Landsforbund, Forælder Fonden, Lev Uden 

Vold samt Børn og Unges Trivsel. Og tre nye 

associerede medlemmer: Anti Doping Danmark, 

Stressforeningen og Mindhelper.

Et stort tillykke med akkreditering skal desuden 

lyde til Sjældne Diagnosers Helpline, WeShelters 

Økonomiske rådgivning, TUBA's chat- og 

brevkasserådgivning, Cyperhus hos Center for 

Digital Pædagogik, På fode igen hos KFUM’s 

Sociale Arbejde og Red Barnets SletDet. 

RO PÅ FORENINGENS ØKONOMI 
Noget af det, der har fyldt mest i 2019, har været 

støttestrukturen på det frivillige, sociale område. 

Eller måske rettere manglen på samme. Med 

nedlæggelsen af satspuljen i forbindelse med 

finanslovsaftalen 2018 har hele sektoren stået i et 

dødvande. Det skabte enorm usikkerhed på den 

korte bane blandt de foreninger, hvis midler udløb 

med udgangen af 2019, og på den lange bane 

for sektoren som helhed. RådgivningsDanmark 

var en af de foreninger, hvis treårige driftsmidler 

udløb i 2019. 

Det har selvfølgelig betydet, at vi i 2019 

har brugt rigtig meget tid på at kæmpe for 

foreningens overlevelse. Det har vi gjort politisk 

gennem tæt dialog med beslutningstagere 

og embedsværk, forretningsmæssigt ved at 

skabe en mere bæredygtig forretningsmodel 

gennem differentieret medlemskontingent 

og akkrediteringsgebyr og endelig gennem 

fokus på at skabe efterspørgsel af foreningens 

akkrediteringsstempel. 

Heldigvis er vi lykkedes med at sikre foreningens 

økonomi med en fireårig driftsbevilling fra 

2020 til og med 2023. Vi er naturligvis både 

lettede og stolte over, at politikerne har 

prioriteret RådgivningsDanmark og dermed også 

rådgivningsfeltet i det hele taget. Feltet løfter en 

vigtig og stor velfærdsopgave, hvor kvaliteten 

er altafgørende, og det har politikerne set og 

anerkendt. 

Faktisk er anerkendelsen så stor, at 

RådgivningsDanmark er skrevet ind som en del 

af infrastrukturen på civilsamfundsområdet, 

ligesom akkreditering er skrevet ind i aftale-

teksten om udmøntning af reserven til 

foranstaltninger på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023. Under 

overskriften ”Klare rammer for økonomisk 

støtte til frivillige, sociale organisationer” bliver 

akkreditering nævnt som et eksempel på et 

aktuelt tema, som politikerne kan navigere efter, 

når reserven skal udmøntes fremover. Dette 

arbejde vil vi følge tæt, og vi vil bidrage alt det, 

vi kan, med viden og indspark om kvalitet og 

akkreditering. 

FORORD
Af JEPPE KRISTEN TOFT Bestyrelsesformand i RådgivningsDanmark



ÅRSBERETNING 2019

RÅDGIVNINGSDANMARK

3

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for 

den flotte medlemsopbakning, vi har oplevet i det 

forgangne turbulente år – blandt andet udtrykt 

ved stigende medlemstal, flere akkrediteringer og 

opbakning til nye betalingsstrukturer. Tak for den 

tillid og optimisme.

AKKREDITERING
Som nævnt har 2019 været præget af nye 

akkrediteringer og tilmeldinger til akkreditering, 

der rækker ind i 2020. Derfor udbød Rådgivnings-

Danmark i 2019 for bare anden gang auditor-

uddannelsen. Seks medlemsorganisationer valgte 

at sende en eller flere ansatte på uddannelsen, 

ligesom to medarbejdere i RådgivningsDanmarks 

sekretariat deltog. Det betyder, at auditorkorpset 

nu består af syv nye auditorer, som sammen med 

de 10 eksisterende auditorer og sekretariatet 

er klar til at varetage efterspørgslen på 

akkreditering. 

Endelig er vi – på opfordring af flere medlems-

organisationer – begyndt at tilbyde akkreditering 

af rådgivningslignende aktiviteter som støtte- og 

kontaktpersonordninger og bisidderordninger. 

FOKUS I 2020
Det næste år vil fortsat være præget af 

et stort fokus på akkreditering og fortsat 

professionalisering af akkrediteringsordningen. 

De første rådgivningstilbud blev akkrediteret 

i 2017, og det betyder, at vi er nået til 

genakkreditering af disse tilbud. Dermed går vi 

også ind i en ny og endnu ikke afprøvet fase af 

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning. 

Vi har i den forbindelse fastlagt en model for 

genakkreditering, som vi vil afprøve og tilpasse 

sammen med rådgivninger, auditorer og 

akkrediteringsnævn. 

Samtidig vil RådgivningsDanmark i 2020 have 

fokus på at understøtte de foreninger, der blev 

medlem før november 2018, med at påbegynde 

akkreditering inden november 2021. Alle 

medlemmer skal nemlig (per november 2018) 

indenfor tre år efter indmeldelse være påbegyndt 

en akkreditering. Derfor vil der i årets løb være 

flere medlemsarrangementer med fokus på at 

komme godt i gang med akkreditering, ligesom 

der også fortsat bliver afholdt skriveværksteder, 

hvor man kan komme og få arbejdsro til og 

sparring på arbejdet med kvalitetsbeskrivelsen. 

Det vil i det hele taget være et indsatsområde 

for foreningen i det nye år at arbejde for at sikre 

relevante medlemstilbud og udvikling for alle 

medlemmer – store som små og nye som gamle. 

Et andet vigtigt fokus i 2020 bliver fortsat 

videns- og kapacitetsopbygning på rådgivnings-

feltet. RådgivningsDanmark vil blandt andet 

forsætte med at arbejde med brugerevaluering 

og fokusere på dokumentation af rådgivnings-

indsatser i det hele taget. Begge dele udfordrer 

det anonyme rådgivningsfelt men er centrale 

og lærerige temaer, der rummer et stort 

potentiale for feltet. Et andet fagligt tema i det 

kommende år knytter direkte an til et af temaerne 

i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel, nemlig 

faglig tilgang og metode. I skrivende stund er en 

publikation under udarbejdelse, som vil udfolde 

begrebet rådgivningsfaglighed samt indeholde 

inspirationsmateriale til valg af faglig tilgang og 

rådgivningsmetoder. 

Endelig vil 2020 bære præg af, at der er kommet 

ro på RådgivningsDanmarks økonomi og 

dermed fremtid de næste fire år. Det betyder, 

at det også er et godt tidspunkt at kigge på 

foreningens organisering i det hele taget, fx på 

organiseringen af akkrediteringsordningen og 

etablering af interne processer og procedurer 

samt kompetenceopbygning i sekretariatet. Med 

andre ord giver foreningens økonomiske situation 

mulighed for at kombinere det hidtidige fokus på 

udvikling og etablering med et fokus på effektiv 

og stabil drift af foreningen.

Vi glæder os til at forsætte det stærke, faglige 

fællesskab, vi har skabt på rådgivningsfeltet, og 

til at understøtte det frivillige sociale områdes 

infrastruktur i endnu højere grad, end vi har gjort 

indtil nu.
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FORDELING AF BEDØMMELSER 
I forbindelse med akkreditering vurderer RådgivningsDanmarks auditorer, hvorvidt 

rådgivningstilbuddet lever op til en række kriterier inden for kvalitetsmodellens fem temaer med 

følgende bedømmelser: 

· Ingen Uoverensstemmelse (OK) 

· Mindre Uoverensstemmelse (MUO)

· Større Uoverensstemmelser (SUO)

I forbindelse med akkrediteringsnævnets seks endelige afgørelser om akkreditering i 2019 er 

der givet fire større og 14 mindre uoverensstemmelser. To rådgivninger er gået igennem uden 

uoverensstemmelser. 

De rådgivningstilbud, der af akkrediteringsnævnet har fået mindre eller større uoverensstemmelser, 

har desuden modtaget handleplaner samt deadlines for, hvornår de skal have efterlevet planen. 

Når handleplanen er efterlevet, kan rådgivningerne blive akkrediteret af RådgivningsDanmark. 

Ved udgangen af 2019 er samtlige bedømmelser i forbindelse med akkreditering gengivet i 

”Anonymiserede akkrediteringsresultater 2016-2019”. Publikationen ligger på raadgivningsdanmark.

dk/publikationer.

EVALUERING AF AKKREDITERINGSFORLØB
Rådgivninger, som har gennemgået et akkrediteringsforløb, får efterfølgende tilsendt en evaluering. 

Formålet med evalueringen er at forbedre akkrediteringsordningen, så det bliver så relevant og 

udviklende et forløb som muligt for både medlemmer og auditorer.

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er blevet evalueret af samtlige af de rådgivninger, der 

har gennemgået en akkreditering i 2019. 

AFGØRELSER I AKKREDITERINGSNÆVNET: 

Antal positive akkrediteringer: 2

Antal positive betingede akkrediteringer*: 7 

Antal endelige akkrediteringer: 6

* Rådgivningerne skal efterleve en handleplan inden for en fastsat tidsperiode for at opnå endelig akkreditering.

AFGØRELSER OM AKKREDITERING I 2019

http://raadgivningsdanmark.dk/publikationer
http://raadgivningsdanmark.dk/publikationer
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Hvordan vurderer du samlet set RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning?

Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Virkelig dårlig Total

6 0 0 0 0 6

I evalueringen har rådgivningerne haft mulighed for at uddybe:

Det har været godt at gennemgå og arbejde med projektet og kvalitetsmodellen - og 

fedt med alle de gode drøftelser og overvejelser, der fulgte med. Både internt og med 

auditorerne. Gjorde det gerne igen. 

      (citat fra akkrediteret rådgivning)

ØGET KVALITET GENNEM AKKREDITERING
Samtlige af de akkrediterede rådgivninger oplever, at akkrediteringsforløbet har medført øget kvalitet 

i deres rådgivning.

Vurderer du, at akkrediteringsforløbet har medført øget kvalitet i jeres rådgivning?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total

4 2 0 0 0 6

Desuden svarer alle seks rådgivningstilbud, at akkrediteringen har ført til nye tiltag eller ændringer 

i rådgivningen. Blandt andet nye tiltag i forhold til at inddrage brugernes oplevelse af rådgivningen 

mere i kvalitetsarbejdet, øget fokus på uddannelse og introforløb for rådgivere samt et mere ensartet 

fagligt ståsted i rådgivningen. 

Alle seks rådgivningstilbud vurderer desuden, at de har fået det forventede udbytte af akkrediterings-

forløbet, og samtlige seks rådgivninger svarer, at de helt sikkert vil anbefale andre at blive akkrediteret 

af RådgivningsDanmark. 

I hvilken grad vurderer du, at I som organisation har fået det udbytte af forløbet, som I forventede?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total

6 0 0 0 0 6

En rådgivning skriver uddybende:

Vi har fået eksterne virkelig dygtige konsulenter til at kigge ind i vores rådgivning. Det 

er jo virkelig en gave. Vi har i rådgivningen fået sat gang i nogle super gode processer, 

der virkelig er med til at forbedre vores rådgivning og os som rådgivere.

      (citat fra akkrediteret rådgivning)

Selvom rådgivningerne overordnet set vurderer auditdagen, auditrapporten og handleplanen meget 

positivt, herunder auditorernes indsats og kompetencer samt kvaliteten af auditrapporten, er der 

stadig plads til forbedring. Én rådgivning har ønsket, at de havde haft lidt bedre information om, 
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hvordan auditdagen ville forløbe, samt hvordan processen omkring afgørelsen og den eventuelle 

handleplan ville udspille sig. For at imødekomme dette ønske har sekretariatet indført faste 

opstartsmøder med alle rådgivninger, der ønsker at opstarte en akkrediteringsproces. På møderne 

afstemmes forventninger til og indholdet af processen, herunder hvordan auditdagen forløber, 

hvordan afgørelsen træffes, samt hvordan der arbejdes med en eventuel handleplan. 

Derudover er væsentlig flere rådgivninger begyndt at benytte RådgivningsDanmarks tilbud om 

skriveværksted, hvor rådgivninger, som er i gang med en akkreditering, kan få hjælp og sparring 

fra sekretariatet til arbejdet med kvalitetsbeskrivelsen. På skriveværkstederne afklares alt fra 

processpørgsmål til kriterier i kvalitetsmodellen, der måtte volde en rådgivning særlige problemer i 

deres arbejde med kvalitetsbeskrivelsen. 

For hele tiden at fokusere på at rådgivningerne skal få så meget læring med fra en akkrediterings-

proces som muligt, har vi på en af auditorkorpsets to årlige udannelsesdage også arbejdet med, 

hvordan feedback gives på en god og konstruktiv måde – særligt med henblik på den feedback, 

auditorerne kan give til rådgivningen i løbet af et audit eller som afslutning på et auditbesøg.

For at hente viden fra akkrediteringsforløbene ind i sekretariatet, samt for at sikre konsistens i måden 

hvorpå akkrediteringsforløbe køres, er sekretariatet også begyndt at deltage i udvalgte audits og 

indhente evalueringer af de enkelte forløb fra auditorerne.
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Rådgivningen udarbejder en kvalitets- 

beskrivelse ud fra RådgivningsDanmarks 

kvalitetsmodel. 

Et uddannet auditorteam gennemgår 

kvalitetsbeskrivelsen og forbereder besøg 

hos rådgivningen.

Auditorerne tager på besøg og interviewer ledelse, 

ansatte og frivillige samt observerer rådgivning. 

På baggrund af auditorernes rapport træffer  

akkrediteringsnævnet afgørelse om akkreditering. 
 

Hvis rådgivningen lever op til kvalitetskravene,  

bliver den akkrediteret og får RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel. 

Hvis ikke skal rådgivningen genansøge om at blive akkrediteret.

SÅDAN BLIVER EN RÅDGIVNING 
AKKREDITERET

Rådgivnings
Danmarks
KVALITETSMODEL

YDELSE OG 
MÅLGRUPPE

FAGLIG 
TILG ANG OG 
MET ODE

KOMPETENCER

VÆRDIER, 
ETIK OG 
LOVGIVNING

LEDELSE OG 
INDDR AGELSE
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EVALUERING AF ARRANGEMENTER

1 2 3 4 5

Slet ikke godt Rigtigt godt

HVORDAN VURDERER DU SAMLET SET ARRANGEMENTET?

1 2 3 4 5

Slet ikke relevant Meget relevant

HVOR RELEVANT VAR ARRANGEMENTET FOR DIG OG DIN ORGANISATION?

RådgivningsDanmark evaluerer samtlige medlemsarrangementer - det vil sige temamøder og møder i 

tre forskellige netværk. Der er blevet evalueret 11 arrangementer i 2019. 

Medlemsarrangementerne bliver overordnet set vurderet meget positivt. På en skala fra 1-5, 

hvor 1 er ”Arrangementet var slet ikke godt”, og 5 er ”Arrangementet var rigtigt godt”, vurderer 

deltagerne gennemsnitligt arrangementerne til at ligge på 4,3. Deltagerne vurderer også i høj grad 

arrangementerne til at være relevante. På en skala fra 1-5, hvor 1 er ”Slet ikke relevant”, og 5 er ”Meget 

relevant”, vurderer deltagerne arrangementerne til at ligge på 4,4.
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FAKTA OM RÅDGIVNINGSDANMARKS 
MEDLEMMER 

53
medlemmer

driver
i alt

86
rådgivningstilbud
– på flere adresser

Medlemmerne af RådgivningsDanmark 
besvarede samlet mere end 373.000 
henvendelser i 2018. 

60% af henvendelserne blev besvaret 
over telefon.

Telefon
Chat
Brevkasse/mail
Fremmøde
SMS
Video
Gruppeaktivitet

60%22%

6%
6%

3% 1,4% 0,6%

Note: Data er baseret på oplysninger fra RådgivningsDanmarks 49 medlemmer i 2019.

Besvarede henvendelser er defineret som antallet af chat, SMS-, telefonsamtaler og/eller samtaler ved fremmøde, brevkasse/mail og 

video, der har fundet sted i rådgivningen i 2018. Gruppeaktivitet (fx netværksgrupper, støttegrupper, selvhjælpsgrupper) er opgjort som 

antal besøg/unikke kontakter. På grund af afrundinger summer tallene ikke til 100%.
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RådgivningsDanmark havde i 2019 indtægter for 3.500.028 kroner, hvoraf hovedparten kom fra 

satspuljen. Størstedelen af indtægterne anvendes til at sikre, at foreningen kan levere værdi til 

medlemsorganisationerne - blandt andet i form af drift af akkrediteringsordningen, afholdelse af 

medlemsaktiviteter, som netværks- og temamøder, og formidling målrettet medlemsorganisationerne 

og eksterne interessenter. RådgivningsDanmarks samlede udgifter er på 2.961.269 kroner, og 

foreningen går ud af 2019 med et overskud på 538.353 kr. svarende til foreningens egne indtægter i 

2019. Der er ved årsskiftet overført ubrugte driftsmidler på i alt 388.877 kr. til 2020.

RÅDGIVNINGSDANMARKS 
ÅRSREGNSKAB 2019

Udgifter i %

Årsværk
Drift af sekretariat
Kommunikation og udvikling
Medlemsaktiviteter
Akkreditering
Projekt SocialBar

Indtægter i %

Driftsstøtte
Akkreditering
Medlemskontingenter
Andet, herunder konsulentydelser 
og deltagergebyr
Fondsmidler til SocialBar

84%

2% 1%10% 3%

59%
11%

6%

18%

4%

1%



ÅRSBERETNING 2019

RÅDGIVNINGSDANMARK

11

RÅDGIVNINGSDANMARKS MEDLEMMER
(APRIL 2020)
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ÅRET DER ER GÅET

Januar 

• Velkommen til de nye medlemmer: Den Sociale Skadestue og Red Barnet   

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Chatnetværksmøde om chatlogs

• Bidrag til Altinget: civilsamfund: ”Har I husket at kryptere jeres mails med 

personoplysninger” 

Februar

• Lancering af guiden ”Pas på dig selv – ti gode råd til bloggere, youtubere og andre 

influencere” i Berlingske i samarbejde med Børns Vilkår, GirlTalk.dk og Ventilen

• Møde i ledernetværket om bæredygtig ledelse

Marts 

• Velkommen til nyt associeret medlem: Anti Doping Danmark

• Lancering af RådgivningsIndblik 1/2019 ”Rådgivningsfeltet i tal”

• Gå-hjem-møde om medlemskab og akkreditering 

• Afholdelse af kvalitetsseminar for bevillingsgivere

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Netværksmøde om omsorgstræthed 2.0

April

• Lancering af RådgivningsIndblik 2/2019 ”Faste brugere i rådgivningstilbud”

• Temamøde om faste brugere 

• Lancering af koncept for medlemsorganisationer udenfor Sjælland om ekstern  

deltagelse i medlemsarrangementer

Maj

• Afholdelse af kursusdag 1/2 hos CFSA om ”Rådgivning til mennesker i krise” 

• Efteruddannelsesdag for auditorer 

• Afholdelse af kursusdag 2/2 hos CFSA om ”Rådgivning til mennesker i krise” 

• Lancering af ”Guide til behandling af personoplysninger ifm. telefon- og digital rådgivning”

• Kvalitetsseminar 2019

• Generalforsamling 2019

Juni

• Velkommen til nyt medlem: Danske Døves Landsforbund

• Oplæg om sårbare følgere i Videnskab.dk’s netværk for forskere, fagfolk og influencere

• Medlemsmøde med folketingskandidat Niels Christian Barkholt (SF) om rådgivnings-

feltets rammevilkår

• Gå-hjem-møde om medlemskab og akkreditering 

• Chatnetværksmøde med åben dagsorden

https://www.raadgivningsdanmark.dk/har-i-husket-at-kryptere-jeres-mails-med-personoplysninger/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/har-i-husket-at-kryptere-jeres-mails-med-personoplysninger/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/gode-raad-til-influencere/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/gode-raad-til-influencere/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/raadgivningsfeltet-i-tal/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/faste-brugere-i-raadgivningstilbud/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/guide-til-behandling-af-personoplysninger-ifm-telefonisk-og-digital-raadgivning/
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• Deltagelse på Folkemødet på Bornholm med ”Den store kvalitetsdebat på 

rådgivningsfeltet”

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Rådgivernetværksmøde om fremmøderådgivning

• Møde i ledernetværket om strategisk ledelse

Juli  

• Sommerferie

August

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Debatindlæg i Altinget: civilsamfund:  

”Det gratis, sociale rådgivningsfelt går forrest med en kvalitetsstandard”

September

• Velkommen til de nye medlemmer: Forælder Fonden og Lev Uden Vold

• Tillykke med akkrediteringen til Sjældne Diagnosers Helpline og WeShelters 

økonomiske rådgivning

• Uddannelsesforløb for nye auditorer 

• Tour-de-rådgivning med socialordførere Camilla Fabricius (S) og Karina Adsbøl (DF)

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Temamøde om ph.d.-afhandling om SMS-rådgivning

• Møde i ledernetværket om meningsskabende værdiledelse

Oktober 

• Velkommen til nyt associeret medlem: Stressforeningen

• Tillykke med akkrediteringen til TUBA's chat- og brevkasserådgivning 

• Uddannelse af nye auditorer 

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Chatnetværksmøde om varme i skriftsproget

• Rådgivernetværksmøde om uddannelse og støtte af rådgivere

• Lancering af ”Guide til sikring af rådgiveres ansvar” 

November

• Velkommen til nyt medlem: Børn og Unges Trivsel

• Velkommen til nyt associeret medlem: Mindhelper.dk 

• Tillykke med akkrediteringen til Cyberhus hos Center for Digital Pædagogik

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Midtvejsmøde 2019

• Uddannelsesdag for auditorer 

• RådgivningsDanmark tildeles fireårige driftsmidler i perioden 2020-23

December

• Tillykke med akkrediteringen til På Fode Igen hos KFUM’s Sociale Arbejde og  

Red Barnets SletDet

• Lancering af RådgivningsIndblik 3/2019: ”Rådgivningsfeltet i tal”

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

https://www.raadgivningsdanmark.dk/det-gratis-sociale-raadgivningsfelt-gaar-forrest-med-en-kvalitetsstandard/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/guide-om-hvordan-raadgiveres-ansvar-sikres/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/analyse-raadgivningsfeltet-i-tal-2018-2019/
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FIND ET 
KVALIFICERET 
RÅDGIVNINGS-
TILBUD
På RådgivningsPortalen findes 

en oversigt over gode, gratis og 

sociale rådgivningstilbud i Danmark.

radgivningsportalen.dk
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RådgivningsDanmark er en brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud i Danmark. 

Foreningen repræsenterer mere end 50 organisationer, der samlet driver mere end 80 

rådgivningstilbud. 

Læs mere på raadgivningsdanmark.dk – og find medlemmernes mange rådgivningstilbud på 

radgivningsportalen.dk.

VISION & KERNEOPGAVER

RådgivningsDanmarks vision er, at mennesker i komplicerede livssituationer skal have adgang til 

gratis, social rådgivning af høj kvalitet. 

Derfor arbejder vi for at løfte kvaliteten af det gratis, sociale rådgivningsfelt. Det gør vi gennem:

 

• Kvalitetsudvikling: Vi tilbyder medlemmer konkrete og relevante værktøjer til  

 kvalitetsudvikling og bidrager til udvikling af nye løsninger på tværgående udfordringer. 

• Netværk: Vi opbygger relationer på tværs af feltet og faciliterer et stærkt fagligt 

 fællesskab med plads til videndeling, sparring og erfaringsudveksling.

• Akkreditering: Vi kvalitetsstempler medlemmer, efterhånden som de lever op til   

 branchens standarder, og sikrer vi dermed et højt niveau og gennemsigtighed til gavn for  

 brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere. 

• Vidensopbygning: Vi samler og styrker feltet ved at opbygge et solidt vidensgrundlag  

 samt arbejde for optimale betingelser for rådgivningsarbejdet.

RådgivningsDanmark er en del af infrastrukturen på det frivillige sociale område og bidrager til 

rådgivningsfeltets udvikling, kapacitetsopbygning og synlighed.  

OM RÅDGIVNINGSDANMARK

http://www.raadgivningsdanmark.dk/
http://www.radgivningsportalen.dk


Vodroffsvej 59, 2. sal

1900 Frederiksberg C 

Email: info@raadgivningsdanmark.dk 

Telefon: 61 31 70 28

På www.raadgivingsdanmark.dk

Følg RådgivningsDanmark på LinkedIn og Twitter eller 

tilmeld dig RådgivningsDanmarks nyhedsbrev.

Læs mere
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