
ØKONOMISK RÅDGIVNING OG GJELDSRÅDGIVNING 

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at 

de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er 

å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.                                                                                       

Tjenesten er gratis og tilbys innbyggere over 18 år som er bosatt i Bykle kommune.  Bykle kommune har 

lagt denne tjenesten til NAV Bykle. 

HVEM KAN FÅ ØKONIMISK RÅDGIVNING OG GJELDSRÅDGIVNING?                           

 Har mye gjeld, og ikke klarer å betjene den.                                                              

 Klarer ikke å betale regningene dine. 

 Har gått ned i inntekt og ikke klarer å redusere utgiftene. 

 

HVA KAN DU FÅ HJELP TIL: 

 Få oversikt over egen økonomi – sette opp budsjett på dine inntekter og utgifter og gi deg råd om 

hva du må gjøre for at budsjettet skal gå i balanse.  Det er viktig og ikke opparbeide seg mer gjeld. 

 Lage en oversikt over din økonomiske situasjon. 

 Hjelp til å søke om endring/stopp av trekk i lønn/trygdeytelser. 

 Hjelp til å kontakte/forhandle med dine kreditorer for å finne en løsning på nedbetaling av din 

gjeld. 

 Gi deg informasjon om en gjeldssaks gang, og mulig løsninger i din situasjon. 

Vårt arbeid oppfyller gjeldsordningslovens krav om eget forsøk i de saker hvor de søkes rettslig 

gjeldsordning. 

GRATIS RÅDGIVNING 

 Kontakt ditt lokale NAV kontor for å bestille time. 

 Åpne all post, og lag deg en oversikt over dine kreditorer. 

 Ta med til første møte: Lønns/trygdeutbetaling for de 3 siste måneder, boutgifter, utskrift av siste 

likning, oversikten over dine kreditorer. 

 Dette tilbudet er hjelp til selvhjelp, du må være forberedt på å gjøre det du får til selv, ut fra de 

rådene som blir gitt. Økonomirådgiver/gjeldsrådgiver er tjenestebasert og hjelper deg kun til å 

betjene de pengene du har, vi har ikke økonomisk stønad. 

Kartlegging og enkel rådgivning utføres av veileder.Ved behov for mer økonomiskrådgivning og 

gjeldsrådgivning kan de være noe ventetid. 

DU KAN OGSÅ RINGE 800GJELD (80045353) ØKONIMIRÅDSTELEFONEN I NAV. Her får du enkle råd og 

hjelp til selvhjelp.  

Linker: 

Økonomisk Rådgivning    

Bostøtte 

https://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Har+du+%C3%B8konomiske+problemer%3F.356793.cms
http://husbanken.no/bostotte/

