
Tips og råd         April 2020 

Her er noen tips og råd til alle som har en vanskelig økonomisk situasjon. 

Lån og kreditt: 

 Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med 
kreditt 

 Kan du få samlet, eller bedre betingelser på lån som du har? Ring 
banken din for å høre om muligheter 

 Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå 
 Har du regninger som du ikke klarer å betale til forfall, eller har du fått 

inkassovarsel. Da bør du så raskt som mulig ta kontakt med 
leverandør eller inkassoselskap. Her kan du be om betalingsutsettelse 
eller om å få delt opp regninger. Du kan eventuelt informere dem om 
andre planer du har satt opp for betaling av krav. 

 Søke avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med din bank 
 Søke rente og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens 

lånekasse.  

Unødige utgifter 

 Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer 
 Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og 

strømabonnementer. Se  Forbrukerrådet  for oversikt over de billigste 
tjenestene 

 Du kan redusere utgifter til mat. Her ha man ofte mye å gå på. Det 
ligger gode råd på https://ipluss.org/ 

 Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører 
 Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra 

penger/likviditet). Finn.no kan benyttes, vis varsomhet og følg Finn.no 
sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte 

Planer, budsjett og regninger: 

 Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett og følg 
det.  

 Lag en plan når du kan betale utgift det ikke er dekning for i denne 
måneden.  

 Sette av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får 
betalt nå 

 Sjekk om du har krav på  bostøtte.   
 Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes 

namsmyndigheten.   

https://www.lanekassen.no/nn-NO/
https://www.lanekassen.no/nn-NO/
https://www.forbrukerradet.no/
https://ipluss.org/
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/okonomisk-radgivning-og-gjeldsradgivning/tips-og-rad-nar-okonomien-svikter/_/attachment/download/7fd1faad-d6a6-4efd-9d8f-843f6551a973:734f2716d2d32f63bf1095fd7b33af86454c1d9a/hjelpeverktoy-for-budsjett.xls
http://www.husbanken.no/
https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/


 Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag) 
ved inntektsnedgang.   

 Kontroller at skattetrekket  er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå  
 Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt 

 

Hvilke regninger bør betales først: 

Husleie, fellesutgifter, kommunale avgifter, strøm, bolig og innboforsikring bør betales 
først. Andre utgifter som bidrag, telefon/internett, bil, forsikringer, SFO osv, bør 
prioriteres ut fra husholdningenes situasjon og behov. 

 

 

https://www.nav.no/no/person/familie/barne-og-ektefellebidrag/beregn-barnebidrag
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/

