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PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole
Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på
videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ og samfunn der
personlig økonomi inngår.
Materiellet er utarbeidet med henblikk på å gi banker/forsikringsselskaper og lærerne et
konkret hjelpemiddel i undervisningen, og hensikten er å forenkle arbeidet med
opplæring i personlig økonomi for finansnæringen og skolen. Den som ønsker å bruke det,
skal kunne plukke og mikse de ulike delene av permen etter eget ønske.
I læreplanen for Samfunnsfag for videregående skole er det satt følgende kompetansemål
for hovedområdet Individ og samfunn (etter vg1/vg2).
”Mål for opplæringa er at eleven skal kunne (…)
 rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon,
sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi (…)

Formål:
 Å bidra til økt kunnskap om personlig økonomi blant elever i videregående skole
 Å bidra til langsiktig holdningsskapende arbeid mht. personlig økonomi
 Å gjøre det mulig for banken/forsikringsselskapet å legge grunnlag for nye
kundeforhold like før elevene kommer i en etableringssituasjon
Bruksmåter for bank/forsikringsselskap:
 Materiellet formidles til den enkelte lærer
 Medarbeidere gjennomfører selv kurs i videregående skole
 Medarbeidere holder kurs for lærere/lektorer (for eksempel i forbindelse med
planleggingsdager) med henblikk på at de skal videreføre det i egen klasse
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Det gode liv

1. Ingen fasit på det gode liv
Det er ingen fasit på hva som er det gode liv. Vi er ulike, og derfor har vi nok også ulike
oppfatninger om dette. Du må selv prøve å skape deg ditt eget gode liv.
Mange tror at mye penger er det som skal til for å kunne leve et godt liv. Du tenker
kanskje, eller hører andre si noe slikt som: ”Hvis jeg bare hadde hatt noen millioner
kroner, så ville jeg blitt lykkelig…” Men sånn er det ikke. Vi kan være enige om en ting:
Penger er kjekt å ha, men penger er likevel ikke alt.
Livets valg og muligheter
Det finnes heller ikke noe oppskriftshefte på hvordan du kan nå det gode liv, men en ting
er sikkert: du vil komme opp i en del valgsituasjoner i løpet av livet.
Livet består av en serie med valg. I noen situasjoner er det helt naturlig å foreta et valg,
for eksempel når det gjelder valg av utdannelse. I andre situasjoner kan du selv skape deg
en valgsituasjon. Kanskje du etter noen år i yrkeslivet spør deg selv om du vil fortsette i
den samme jobben, eller om du skal slutte og starte en ny karriere?
Et annet valg som mange vil stå overfor er spørsmålet om når det passer å etablere seg
med familie. Dette spørsmålet er for øvrig et godt eksempel på at man ikke alltid kan, eller
bør planlegge for alt her i livet. Hvis man gjør det, så kan det være lett å bli satt helt ut
dersom ikke alt går slik som man hadde planlagt.

LIVET BESTÅR AV FLERE VALG
Noen store valg i livet …
 Hvilken og hvor lang utdannelse skal du ta?
 Hvor vil du søke jobb? Vil du takke ja til jobben du blir tilbudt, og hvor lenge vil
du jobbe der?
 Hvor skal du/dere bo?
 Hvis dere får barn, hvor lenge vil dere være hjemme med barnet?
 Når vil du slutte å jobbe?
… og noen små valg i dagliglivet …
 Vil du ha fisk eller kjøtt til middag?
 Vil du kjøre bil til jobben, eller vil du ta buss hvis det er mulig? Eller vil du
gå/sykle?
 Hvilken bukse vil du kjøpe? Eller kanskje du vil vente med å kjøpe ny bukse?
 Vil du spare eller bruke de ekstra pengene du tjener?

Økonomiske konsekvenser
Du vil komme opp i mange valgsituasjoner som får konsekvenser for deg senere i livet.
Flere valg kan få langsiktige konsekvenser for din personlige økonomi. Blant annet derfor
er det viktig å ha kunnskap om personlig økonomi.
Du synes kanskje det er kjedelig å lære om personlig økonomi. Hva kan det komme av? Er
det fordi du ikke kjenner deg igjen i problemstillinger og talleksempler? Synes du at
temaene ikke angår deg? I det følgende skal jeg vise deg noen forhold som vil berøre deg,
enten nå eller senere i livet. De illustrerer også hvorfor det er viktig å ha et minimum av
kunnskap om personlig økonomi.
Hvilke hendelser?
Hvilke drømmer har du og hvilke forventninger har du til fremtiden? Har du allerede lagt
noen planer? Sett opp en plan over en del viktige økonomiske hendelser som du ønsker
skal skje i livet ditt. Mye avhenger av hvilke valg du selv foretar, og derfor har du mulighet
til å styre mange hendelser selv.
Ta med deg et godt råd på veien: Bruk din sunne fornuft. Vær alltid deg selv. Forsøk å
beholde tiltroen din til egen kompetanse og ditt eget omdømme. For eksempel, la deg
ikke forledes til å gjøre ting som du ikke selv anser er rett og riktig.

2. Utdanning og yrkesliv
Fakta viser at det er forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder valg av utdannelse.
Figuren nedenfor fra Statistisk sentralbyrå viser hvilken type videregående utdanning som
henholdsvis jenter og gutter velger. Innenfor en del fag ser vi at det er klare
kjønnsforskjeller. Tekniske fag er for eksempel typiske guttefag, mens for eksempel helseog sosialfag er typiske jentefag. Betyr det noe, tror du? Vil du også velge tradisjonelt, eller
vil du gå nye veier? Hva bestemmer dine valg av utdanning?

Kilde: Statistisk sentralbyrå

I internasjonal sammenheng regnes ofte Norge for å være på likestillingstoppen. Kvinnene
nærmer seg menn når det gjelder sysselsettingsnivå. Men fortsatt har vi et kjønnsdelt
arbeidsmarked.
Statistikken viser at det er forskjeller mellom menn og kvinner, i den forstand at kvinner i
større grad arbeider innenfor det offentlige, innenfor helse og omsorg og fortsatt i mindre
grad innehar lederposisjoner enn menn. Synes du det er greit at arbeidsmarkedet er
”delt” mellom menn og kvinner? Eller kan det være et poeng å bryte med det
tradisjonelle mønsteret?

Valg av utdanning – hva vil du legge vekt på?

 Hvilken betydning har valg av utdanning for din inntekt når du begynner å jobbe og
senere i livet?
 Ikke se deg blind på lønnsnivå. Gjør noe som du er interessert i. Legg vekt på å skaffe
deg en utdannelse og jobb slik at du blir økonomisk uavhengig
 Kanskje vet du ikke hva du vil utdanne deg til? Kanskje du vil vente med yrkesvalget
noen år og prøve deg på ulike jobber. Noen ønsker å se seg om i verden før de
bestemmer seg for ”hva de vil bli når de blir store”.
 Sats på en bra utdanning. Når du skal velge utdanning, skal du selvfølgelig velge et
yrke som du tror at du kommer til å trives med og få glede av. Det som er gøy, blir
man god i.
 Velg deg et yrke som gir muligheter til jobb både innenfor offentlig og privat sektor.
 Hvis du er jente, velg gjerne et yrke innenfor et typisk mannsområde, for de jobbene
er vanligvis bedre betalt.

Betydningen av å være yrkesaktiv
For at du skal ha en trygg fremtid og alderdom bør du - med de reglene vi har i dag arbeide gjennom hele ditt voksne liv. Da sikrer du deg bra pensjon fra folketrygden. Du
må kunne forsørge deg selv, også når du blir pensjonist. Tenk på at du før eller siden kan
bli alene, og legg opp økonomien din i forhold til dette. Det er ikke sikkert at en
etterlattepensjon kommer til å trygge din tilværelse. Du bør legge en plan for økonomisk
selvstendighet.
Innholdet i en del sentrale lover og regelverk har konsekvenser for vår privatøkonomi.
Derfor er det viktig å ha litt basiskunnskap om regelverket. Pensjonsreformen fra 20111 er
et godt eksempel på dette. Ja, det er lenge til du trenger å tenke på at du skal gå av med
alderspensjon, men pensjonsreformen berører deg.

Ny pensjonsreform i 2011
Alle personer som er født i 1963 eller senere tjener opp alderspensjon etter nye
opptjeningsregler.
Alle år du er i lønnet arbeid fra fylte 13 år fram til fylte 75 år teller med i
pensjonsopptjeningen din..
Antall år i arbeid, størrelsen på inntekten og botid i Norge bestemmer hvor mye du får i
alderspensjon.
Det kan gis pensjonsopptjening for militær eller sivil førstegangstjeneste, omsorgsarbeid og
dagpenger ved arbeidsledighet, etter bestemte regler.
Den som ikke har hatt arbeidsinntekt er likevel sikret et minste pensjonsnivå fra fylte 67 år
dersom vedkommende har bodd 40 år eller mer i Norge etter fylte 16 år. Det tilsvarer full
minstepensjon i det gamle systemet og er grunnsikringen i den nye alderspensjonen.
Kilde: NAV

3. Parforhold
Hvis du er jente, så bør du tenke på hvilke verdier din fremtidige partner har når det gjelder å
respektere deg i egenskap av yrkeskvinne. Du bør velge en som er beredt til å dele ansvaret for
hjem og barn med deg.
Dessverre viser lønnsstatistikken at kvinner henger etter menn selv om utdanningen er den
samme. Det henger sammen med at kvinner for en stor del tar på seg hovedansvaret for barn og
arbeider deltid for at familien skal ha det bra. Gjennom disse årene gjør mennene sine karrierer,
og kvinnene har vanskelig for å hente igjen deres forsprang. Har man en bra base hjemme, er det
lettere å få uttelling i yrkeslivet også. Fortsatt er det menn og kvinner som oppfatter at kvinnens
inntekt er biinntekten til familien og at han er familiens hovedforsørger.
Spørsmål du bør stille før du inngår i et parforhold:

 Hva vet jeg om privatøkonomien til den jeg skal gifte meg med/flytte sammen med?
 Hvor stor gjeld har vedkommende og hvilket forbruksmønster har han/hun?
 Hvordan bør vi ordne vår felles økonomi i det daglige? Hvilke konsekvenser har det
dersom min inntekt brukes til mat, barnehage osv. og hans/hennes inntekt går til kjøp
av mer varige goder?
 Har jeg verdier med meg inn i ekteskapet som gjør at jeg bør opprette særeie eller
skrive testament?
 Hvilke forsikringer har vi gjennom jobben, og hvilke tilleggsforsikringer bør vi ha?
 Hva skjer med økonomien min dersom jeg blir alene? Hvor stor gjeld kan jeg klare
alene dersom jeg blir skilt eller enke/enkemann? Vil jeg ha råd til å overta vår felles
bolig?

Sett deg inn i de økonomiske og juridiske reglene som berører oss alle. Da har du
beredskap for evt. problemer som kan dukke opp. Du må kjenne noen lover og regler – de
angår deg. Uvitenhet kan få store konsekvenser.
Blant personer mellom 16 og 79 år lever 67 prosent i samliv. Ett av fire par er samboere
mens resten er gifte, i følge Statistisk sentralbyrå.
Et godt råd til samboere er å skrive samboerkontrakt:
Forslag til innhold i en samboerkontrakt:

 Hvilke eiendeler har hver av dere med dere inn i samboerskapet
 Når det gjelder eiendeler som skaffes i løpet av samboerskapet eier hver av
dere en halvdel hver, hvis dere ikke har avtalt noe annet
 Verdipapirer, aksjer og lignende eies av den som papirene lyder på
 Bankinnskudd eies av den kontoen lyder på. Står kontoen i begges navn, eier
dere halvparten hver
 Arv og gaver som hver av dere mottar, er vedkommendes eneeie.
 Større eiendelers om hus, hytte, bil og båt – skriv hvor stor eierandel hver av
dere har.
 Skriv opp gjeld og andre forpliktelser, og skriv hvor stort ansvar hver av dere
har for dette.
 Skriv at begge skal bidra til å dekke utgifter i felles husholdning. Ingen kan
kreve at den ene skal forsørge den andre. Det må i tilfelle avtales spesielt.
 Gjensidig testamente er viktig. Det gir samboere rett til å arve hverandre hvis
den ene dør. For samboere med barn er arv regulert i en ny arvelov som kom i
2009. Denne gjelder imidlertid ikke for samboere uten barn.

4. Sparing og lån
Inntekten din vil variere
Inntekten varierer over livsløpet. Når du er under utdanning og lever på studielån, vil inntekten
være lavere enn når du går ut i yrkeslivet. Så kommer gjerne en periode der du opplever at
inntektens øker parallelt med at du gjør yrkeskarriere. I noen perioder, gjerne i småbarnsperioden
ønsker noen å arbeide redusert tid, og da må man akseptere at inntekten går ned. I andre
perioder av livet vil også inntekten kunne bli lavere. Noen kan oppleve at de blir arbeidsledige i en
periode, og andre kan oppleve sykdom som gjør at inntekten blir lavere i en kortere elle lengre
periode. Når vi så går over i pensjonisttilværelsen, faller inntekten. Derfor, ta høyde for at
inntekten din kan variere over tid. Sett av penger, slik at du har noe i bakhånd.
Gjør det også til en god vane å sette av en del av lønnen din til sparing. Det er for eksempel viktig å
spare til bolig, og i tillegg finnes det flere andre sparealternativer. På den måten bygger du opp en
økonomisk beredskap og kan lettere tåle trangere tider, når de måtte komme.

Sparing kan oppfylle dine drømmer
Sett deg et mål for sparingen din. På den måten kan du oppfylle en drøm. Det vil gi deg stor
selvtilfredsstillelse dersom du har klart å spare slik at du oppfyller målet ditt.
Hvis du skal investere, handler det også om planlegging. Legger du en plan over tid, kan du
plassere pengene dine på en fornuftig måte. Det fins flere sparemuligheter, fra bankinnskudd og
obligasjoner til aksjefond og eiendom. Det gjelder å velge etter hvilke økonomiske rammer du har,
hva du har råd til og hvor mye du er villig til å risikere. Derfor bør du tenke gjennom hvorfor du
bør spare og bevisstgjøre deg på dette.

Gode spareråd











Sparepenger gir deg handlefrihet slik at du kan innrette deg om du
kommer opp i situasjoner hvor du trenger penger.
Sparepenger gir deg disponible penger til en hver tid (god likviditet)
Gjeld bør nedbetales så mye som mulig – det er også sparing
Er det mulig å sette av et fast beløp til sparing hver måned?
Vær økonomisk uavhengig. Spar det du kan og gjør det regelmessig
Spar så du kan realisere en drøm.
Tenk nytt: benytt deg både av kortsiktig og av langsiktig sparing
Spar gjennom BSU – det gir deg mange fordeler
Sparepengene kan også gi deg trygghet i alderdommen, men det er du
kanskje ikke opptatt av i dag. Det er et faktum at jo yngre du er når du
begynner, desto mindre sum trenger du å sette av for at det skal bli en
del penger den dagen du blir pensjonist.

Spørsmålet som dukker opp fra tid til annen er følgende:
Skal du låne eller spare først for å skaffe deg noe du ønsker? Et godt råd er at du prøver å unngå å
ta opp lån for å finansiere forbruket ditt. Det er dyre lån, og du vil erfare at det ikke er morsomt å
betale for ”gammel moro”. Forbruket ditt må du tilpasse til inntekten din og eventuelle
sparepenger.
I noen tilfeller kombinerer vi sparing med lån. Det typiske eksemplet er ved kjøp av bolig.
Hvordan kan du forberede deg til et besøk i banken når du skal søke om lån? Hvilke opplysninger
vil banken stille deg? Hvilke spørsmål bør du stille? Tenk igjennom dette.

Gode råd om lån

 Hvilke spørsmål bør du finne svar på før du tar opp et lån?
 Hvor stort lån har jeg råd til å betjene?
 Hva er forskjellen på et serielån /annuitetslån? Hva med
fastrentelån eller lån med flytende rente?
 Hvorfor krever banken sikkerhet for lånet?
 Hva betyr mislighold av lån?
 Hvilke følger kan det få?
 Hvordan kan jeg forebygge mislighold av mitt lån?

5. Økonomisk styring og kontroll
Penger er kjekt å ha. Det er også kjekt å vite hvor mye man har. Å ha kontroll over økonomien er
derfor inngangsbilletten til å kunne leve et godt liv. I det store og det hele er nok det viktigere enn
å være veldig rik. Det finnes mange eksempler på rike mennesker som ikke har kontroll over
privatøkonomien sin, og det finnes eksempler på det motsatte, mennesker med mindre penger,
men med full kontroll. Tenk igjennom hvordan du vil ha det.
Tenk gjennom følgende:

 Må du bruke alle lommepengene dine med en gang du får dem?
 Eller klarer du å spare noen av pengene til neste ”lønningsdag”?
 Vet du hva du bruker pengene dine til?
Et godt råd til deg vil være at du alltid passer på din egen økonomi. Overlat aldri hele ansvaret
over familiens økonomi til din partner. Begge må ta ansvar, vite hvilke rammer som gjelder og
fatte beslutninger om hva dere skal investere i. I det daglige kan det være praktisk med en
arbeidsdeling, der den ene for eksempel tar det økonomiske ansvaret for det daglige innkjøpet,
mens den andre styrer sparingen. Men ta ansvar for økonomien sammen med din partner.

Gode råd for kontroll med økonomien
 Sett opp et budsjett.
 Sjekk kredittkortbruken din når du er i nettbanken
 Betal regningene ved forfall. Utsettelser kan bli veldig
dyrt.
 Hvis du ikke kan betale, kontakt den skylder penger med
en gang.
 Unngå ny kredittgjeld før den gamle er betalt.

Ta økonomisk styring over livet ditt
Når du løsriver deg fra foreldrene dine, handler det også om å ta den økonomiske styringen over
ditt eget liv. Du er kanskje ikke vant til å tenke langsiktig og drive planlegging? Økonomi handler
om planlegging. Setter du opp et budsjett, skaffer du deg oversikt, og det blir enklere å planlegge
økonomien.
Mange syns det er kjedelig å sette opp budsjett og føre regnskap, men gulroten er at du da vet
hvor mye du til enhver tid har til rådighet.
Dersom du kommer i en situasjon med stram økonomi, er det spesielt viktig med kortsiktig
planlegging og oppfølging. Derfor er det alltid lurt å opprette en egen budsjettkonto til dekning av
de faste utgiftene. Beløpet trekkes direkte fra lønnskontoen din. Er det penger igjen når utgiftene
er trukket fra, vil det være et overskudd som kan brukes til forbruk eller sparing. Slik kan du også
få råd til det du drømmer om.

6. Sett pris på helsen din
Det er nærmest selvsagt at vi må forsikre huset vårt og innboet i boligen. De fleste regner også en
kaskoforsikring av bilen som en selvfølge, mens de færreste ”kaskoforsikrer” livene sine. Ingen
regner med alvorlige ulykker eller sykdommer som kan endre hele livsløpet. Vi liker ikke å tenke
på det, men vi kan risikere å bli langtidssyke eller uføre i løpet av livet. De økonomiske
konsekvensene vil bli store, og man kan få problemer med å betale regningene med de
ubehagelighetene som det kan medføre.
Vi har alle en grunnforsikring gjennom folketrygden. Utbetalingene fra folketrygden har
sammenheng med hvor lenge vi har jobbet og med tidligere inntekt. Det er likevel slik at hvis man
tjener over et visst beløp, så teller ikke hele inntekten med i beregningen. Det er viktig å sjekke
hvilke forsikringsordninger du får gjennom din arbeidsgiver. Mange har en ulykkesforsikring eller
uføreforsikring gjennom jobben. Sjekk hva du får hvis noe går galt.
Du bør i det hele tatt undersøke hvordan du kan klare deg økonomisk dersom inntekten din skulle
bli redusert. Forsikring av inntekten din må du derfor tenke på, og vurder dette sammen med
sparingen din.

Noen gode råd for forsikring
 Undersøk hvilke forsikringer du må ha, og hvilke forsikringer
du bør ha. Det fins mange forskjellige typer, og du må velge
riktig etter ditt eget behov
 Gjennomgå forsikringene dine en gang i året
 Gjennomgå alltid forsikringene dine hvis livssituasjonen din
endrer seg
 Sjekk om du og din familie er dekket på alle aktuelle
risikoområder

Forhandlinger om bruk av penger

Ta utgangspunkt i et budsjett med overskudd.
Rollespill i klassen
1) Den ene gruppen vil bruke overskuddet
2) Den andre gruppen vil spare overskuddet
De to gruppene forbereder seg på argumenter i en diskusjon om hvordan overskuddet
skal brukes.
Begge parter legger frem sine argumenter.
 Er det mulig å komme frem til et kompromiss?
 Hvordan forhandler vi med hverandre?
 Hvordan løser vi uenigheter om bruk av penger?

Den første boligen
- hva bør du legge vekt på?

Livssituasjon
Som ung og i etableringsfasen kan det hende at du som mange andre har betydelig studiegjeld når
du skal etablere deg. I en slik situasjon kan du vurdere å leie den første boligen. Hvis husleien er
lav, er det kanskje mulig å spare penger til egenkapital, noe som reduserer behovet for store
låneopptak senere.

Hvor lenge?
Hvis du bare skal bo i en bolig i en kort periode, kan det være fornuftig å leie. Det er store
kostnader forbundet med kjøp og salg av bolig. Har du derimot bestemt deg for å etablere deg for
en lengre periode, kan det være mer lønnsomt å kjøpe boligen.

Økonomiske forpliktelser
Du må også ta i betraktning at ved kjøp, binder man seg ofte til et lån, mens de økonomiske
forpliktelsene i forbindelse med utleie vanligvis er begrenset til husleien og et depositum.

Skattemessige konsekvenser
Tar du opp lån når du skal kjøpe leiligheten, vil dette også få skattemessige konsekvenser, i den
forstand at renteutgiftene kan trekkes fra på selvangivelsen. På den andre siden vil du tape
renteinntekter på egenkapitalen.
Dersom man er i en økonomisk situasjon der man betaler formuesskatt, vil dette også måtte tas
med i vurderingen. Ligningstaksten for fast eiendom blir tradisjonelt satt lavt i Norge, og forhold til
alternative investeringer kan kjøp av bolig være en fornuftig investering.

Prisutviklingen på boliger fremover
Ønsker du for eksempel å kjøpe en leilighet, betyr selvsagt også prisutviklingen på boliger noe for
lønnsomheten ved kjøpet. Men for sammenligningens skyld må du også ta med i betraktning
hvordan prisene vil utvikle seg i leiemarkedet. Samtidig bør renteutviklingen i tiden fremover
vurderes. Tror du at de vil stige eller falle? Risikoen ved eie-alternativet er at boligprisene kan falle
i perioden. Restgjelden kan da være større enn verdien av boligen når den eventuelt skal selges.
Risikoen ved leie-alternativet er at boligprisene går opp. Dermed kan det være dyrere å etablere
seg om noen år sammenlignet med i dag.

Trygghetsbehov
Men til syvende og sist er spørsmålet om å eie eller leie bolig ofte av følelsesmessig karakter, og
for mange gir det en viss trygghet å vite at man eier sin egen bolig. Når man eier en bolig, fører
det til at mange velger å «tvangsspare». Man betaler ned gjeld etter hvert, og boligen øker i verdi i
dobbel forstand.

For det første holder boligens verdi normalt tritt med den alminnelige prisstigningen slik at man
på den måten får en viss verdiøkning på sin sparing i bolig. For det andre øker den delen man
«selv eier» etter hvert som lånet betales ned, med andre ord øker egenkapitalen i boligen. Dette
kan i seg selv være en «tilleggssikkerhet».

Lånemuligheter til din første bolig
Lån til din første bolig
I bankene kan du låne inntil 85 prosent av kjøpesummen. Dersom du kan stille
tilleggssikkerhet er det mulig å låne inntil 100 prosent. I de fleste bankene får unge
svært gunstig rente på lån til den første boligen. Noen vil kreve at du har spart via
Boligsparing for Ungdom (BSU), eller du får bedre betingelser dersom du sparer via BSU.
Betalingsevne og betalingsvilje
Til bankbesøket tar du med takst som kan dokumentere verdien på boligen. Før banken
gir deg lån, vil den vurdere din betalingsevne og betalingsvilje. Ta derfor med kopi av
selvangivelse, evt. siste lønnslipp hvis banken ikke kjenner deg. Du må kunne tåle en
eventuell renteoppgang. Banken hjelper deg med en oversikt over hvor mye du kan låne
og hvilken tilbakebetalingsplan som passer for deg. Det er greit å kontakte banken før du
går aktivt ut i boligmarkedet. Da vet du hvor mye du kan låne og dermed også hvor mye
du kan by på en bolig som du har lyst til å kjøpe.
Startlån i kommunen
Et startlån er et kommunalt lån som primært er tiltenkt personer som ikke får lån eller
tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank. Søkeren må kunne betjene boliglånet, men
mangler tilstrekkelig egenkapital. Startlånet er behovsprøvd. Evne og vilje til egen sparing
– som for unge gjerne vil være BSU-sparing - vil telle positivt ved vurdering av om startlån
er aktuelt. Startlånet kan i noen tilfeller kombineres med lån i en privat bank. Kontakt
kommunen.

Boligutgiftene dominerer nordmenns forbruk
Bolig, lys og brensel er den største utgiftsposten for norske husholdninger. Det utgjør omtrent en
tredel av de totale utgiftene, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2012.
I gjennomsnitt brukte hver husstand ca 136.000 kroner på boligen i 2012, iflg. SSB.
Boligutgiftene stiger jevnt
Forbruket på bolig, lys og brensel stiger jevnt og trutt. I 1980 lå dette forbruket på 16 prosent av
de totale utgiftene, i 1990 på 24 prosent, i 1999 på 26,4 prosent. Noen årsaker til at vi stadig
bruker mer penger på boligen, kan skyldes at boligene stadig blir større. Dessuten er det slik at en
økende økonomisk velstand blant nordmenn generelt, fører til at de velger å putte mer penger i
boligen sin.
Les mer hos Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu

Den første boligen

Erik har fått jobb i en matvarebutikk. Lønnen er på 350.000 kroner. Erik ønsker å flytte
hjemmefra. Han har mest lyst til å kjøpe sin egen leilighet. Han har sett på en leilighet til
1,8 mill kroner, inklusiv omkostninger. Fellesutgiftene er 1.000 kroner pr måned. Han har
klart å spare 150.000 kroner selv gjennom BSU og fått 350.000 kroner av bestemoren
under forutsetning av at pengene blir brukt til bolig.

1) Boutgifter
Hvilke boutgifter vil Erik få hvis han kjøper leiligheten?
Sett opp utgiftene det første året.

2) Har Erik råd til å kjøpe leiligheten? Hva blir hans disponible inntekt etter skatt pr
mnd?
3) Hvilke faktorer bør du legge vekt på før du bestemmer deg for å kjøpe eller leie en
bolig?

Momenter til oppgaveløsning: Den første boligen
Spørsmål om anskaffelse av bolig henger naturlig sammen med skattespørsmål, og
spørsmål om lån. En gjennomgang av boligtemaet reiser flere problemstillinger som:
 Sparing til egenkapital
 Lån i banken: krav om sikkerhet, rentebetingelser
 Lønner det seg å eie eller å leie i dagens marked?
 Takst: Hva er verditakst /lånetakst?
a) Boutgifter
Boligprisene varierer avhengig av beliggenhet og størrelse. I denne oppgaven har vi
derfor laget et eksempel. Det kan være greit at elevene sjekker boligprisene på sitt
eget hjemsted.
Hvilke boutgifter får Erik det første året: Regn for eksempel med et lån på 1.300.000
kroner til 3,4 prosent rente. Det gir årlige renteutgifter på 44.200 kroner. Lånet er
avdragsfritt i de 5 første årene. Vi forutsetter at leiligheten er i en slik stand at det ikke
er nødvendig med oppussing.
Boutgifter pr. måned:
Renter på lånet (44.200 : 12) kr 3.683
Fellesutgifter
Månedlige boutgifter

kr 1.000,kr 4.683,-

Årlige boutgifter: kr 4.683 x 12 = kr 56.196,=========
Hvilke andre boutgifter må Erik regne med? De faste boutgiftene vil i tillegg inkludere
utgifter til elektrisitet og innboforsikring.
Diskuter hvor fornuftig det er å forutsette et rentenivå på 3,4 prosent i hele
nedbetalingsperioden.
b) Har Erik råd til å kjøpe leiligheten?
Erik har 28 prosent i egenkapital. (500.000 kroner av total kjøpesum på 1,8 mill kroner)
Vil han få låne det resterende beløpet, og til hvilke betingelser? Elevene kan sjekke
dette med banken. Dersom Erik får lån i banken til 3,4 prosent rente, hvor mye sitter
han da igjen med etter at skatten er betalt?
Utregning av inntektsskatt (2014).
Du kan lese mer om skatt på Skatteetatens hjemmeside: http://www.skatteetaten.no/.

Momenter:

Av personinntekt beregnes trygdeavgift og toppskatt. For Erik er personinntekten lik
brutto årslønn som er på 350.000 kroner. Satsen for trygdeavgift er 8,2 prosent (2014).
Inntekten til Erik er for lav, og derfor skal han ikke betale toppskatt.
Minstefradrag er et fradrag som gis i inntekten på 43 prosent. Øvre grense er 84.150
kroner, og det får Erik.
Av alminnelig inntekt beregnes kommune-, fylkes- og fellesskatt. Alminnelig inntekt
består for lønnstakere – som Erik – av lønn pluss eventuelle kapitalinntekter (for
eksempel renter av bankinnskudd), minus alle fradrag (for eksempel rentefradrag på
lån).
For Erik er alminnelig inntekt lik: årsinntekt minus minstefradrag minus rentefradrag.
Skatteklasse: I tillegg gis det et personfradrag når man beregner skatt av alminnelig
inntekt. Hvilken skatteklasse man liknes i har betydning for størrelsen av dette
personfradraget. Som enslig vil Erik bli lignet i klasse 1, som utgjør 43.600 kroner.
Vi gjentar opplysningene om Erik:
Årsinntekt: 350.000 kroner
Gjeldsrenter: 44.200 kroner
For enkelhets skyld regner vi bare med disse tallene. De illustrerer hva inntektsskatten
blir for Erik.
a) Trygdeavgift 8,2% av 350.000
Toppskatt (inntekten er for lav)

kr 28.700

b) Beregning av alminnelig inntekt:
Lønn
- Minstefradrag
- Rentefradrag

kr 350.000
kr 84.150
kr 44.200

= Alminnelig inntekt
- Personfradrag

kr 221.650
kr 48.800
kr 172.850

Det skal beregnes 27 % skatt av
kr. 172.850
Samlet inntektsskatt= A+B

kr 46.670
kr 75.370

2.

Utregning av disponibel inntekt for Erik.
Lønn
kr 350.000
- skatt
kr 75.370
Disponibelt etter skatt pr år kr 274.630
Disponibelt etter skatt pr måned kr 22.886
- månedlige boutgifter
kr 4.683
Disponibelt etter skatt pr måned kr 18.203

Drøft om dette er et tilstrekkelig beløp pr. måned til å leve for. Hva skal pengene
dekke? For eksempel mat, klær, fornøyelser, reiseutgifter osv. Alle disse utgiftene må
føres opp før Erik kan konkludere med om han har råd til å kjøpe leiligheten.
I tillegg bør han vel sette av penger på en konto i tilfelle han får noen uventede
utgifter. Hva med sparing?
Følgende spørsmål diskuteres:
 Hvor mye bør Erik ha i egenkapital før han tar opp lån?
 Hvilke lånebetingelser er banken villig til å gi Erik, og hvilke økonomiske konsekvenser
får disse betingelsene for Erik?
 Er det i det hele tatt fornuftig å forskuttere en lønnsøkning så lenge prøvetiden til Erik
ikke er utløpt?
 Hva bør han gjøre hvis han ikke har råd til å kjøpe leilighet nå?
 Kan det for eksempel være aktuelt for Erik å leie en leilighet i stedet?

BSU-ordningen

Boligspareordning for ungdom (BSU)
BSU er et banksparetilbud til alle, til og med det kalenderåret de fyller 33 år. Sannsynligvis er dette
det beste sparetilbudet som finnes til de under 34 år. Faktisk er BSU en såpass gunstig ordning at
man skal tenke seg godt om før man ikke benytter seg av den. Dette kommer av flere forhold:

Fleksibel spareordning
BSU er en fleksibel spareordning: Den øvre grensen for det årlige sparebeløpet er satt til 25.000
kroner, og denne grensen er absolutt, men man er ikke bundet til et fast sparebeløp og heller ikke
nødvendigvis til å spare hvert år. Summen av sparebeløpene i løpet av hele spareperioden,
utenom rentene, må ikke være større enn 200.000 kroner.

Skattefradrag
Spareordningen gir betydelig skattefradrag: Innskyteren får et skattefradrag på 20 prosent av
sparebeløpet, dvs. 5.000 kroner ved å spare maksimalbeløpet 25.000 kroner. For ektefeller med to
kontrakter kan den årlige skattefordelen således bli 10.000 kroner. Skal man få fradrag for skatten
et bestemt år, må innskuddet vært foretatt før 31.desember det samme året. Merk at dette er et
direkte fradrag i skatten og ikke i skattbar inntekt, og skattefordelen blir dermed like stor uansett
hvor høy skatteprosent en har. Fordi det også gis relativt god rente på BSU-konti er dette en
spareform som gir høy avkastning.

Egenkapital til bolig
Ved å spare gjennom BSU skaffer man seg egenkapital til bolig. Myndighetene har bestemt at alle
som kjøper bolig bør ha minst 15 prosent av kjøpesummen i form av egne oppsparte penger,
egenkapital.

Til boligformål
Fordi BSU er en boligspareordning kan pengene bare tas ut til ett formål: til kjøp av ny bolig, eller
til nedbetaling av lån på ny bolig. Med ny bolig menes selvsagt ikke at boligen må være nybygd,
men at innskyteren må ha kjøpt boligen etter at hun har startet BSU-sparingen. Tas pengene ut til
andre formål, har spareren brutt kontrakten, og kontoen blir sperret for videre sparing. Det gis da
et skattetillegg på 20 prosent av det samlede sparebeløpet, det vil si at hele skattefordelen
tilbakeføres. Men spareren har jo likevel nytt godt av skattefradraget i spareperioden.

En BSU-kontrakt i løpet av livet
For å få skattefradraget forutsetter det at spareren har egen arbeidsinntekt og kan kreve særskilt
ligning, dvs. fra og med det året innskyteren fyller 13 år. Som hovedregel kan man bare opprette
en BSU-kontrakt i løpet av livet.

BSU
1) Hva er BSU-sparing?
2) Drøft fordeler og ulemper med BSU-sparing.
3) Anne begynner med spareordningen BSU. Hun skal spare etter følgende
forutsetninger i 5 år:
Innskuddene gjøres like før årsskiftene
Innskuddene er like store, kr 25.000
Renten på innskuddene er 5,0 prosent p.a. (rente høsten 2014, samme rente i alle år)
Hun benytter de oppsparte midlene ett år etter siste innskudd.
Hvor mye står da på BSU-kontoen?

4) Undersøk hvor mye banken vil tilby Anne i lån og til hvilke betingelser.
Undersøk boligmarkedet der dere bor.

Momenter til oppgaveløsning: BSU
1 og 2) Ta utgangspunkt i fakta om BSU-sparing.

3)

Vi gjentar forutsetningene for Annes sparing:
Hun skal spare i 5 år
Innskuddene gjøres like før årsskiftene
Innskuddene er like store, 25.000 kroner
Renten på innskuddene er 5,0 prosent p.a.
Hun benytter de oppsparte midlene ett år etter siste innskudd.
De årlige utleggene for Anne er 25.000 kroner. Hvert av innskuddene gir likevel en
skattereduksjon på 5.000 kroner. Vi forutsetter her at skattereduksjonen inntrer samtidig med
at innskuddet gjøres. Dermed er nettoinnskuddet 20.000 kroner. Renteinntekten fra
innskuddet blir beskattet med 27 prosent. I tillegg til Annes utlegg på 20.000 kroner må hun
også betale skatt av renteinntekten. Vi forutsetter at renteinntekten beskattes samtidig med at
renteinntekten blir godskrevet Anne ved årets slutt.
Innskuddet, renteinntekt og skatt av renteinntekt utvikler seg på denne måten. Alle beløp er i
1.000:

År
Innskudd
Renteinntekt
Skatt av renteinntekt

0
25

1

2
46
1,2
0,3

3
68
2,3
0,6

4
92
3,4
1,0

5
116
4,6
1,3

122
5,8
1,6

Renten det første året blir beregnet på basis av 25.000 kroner. Første innskudd etter ett år er
25.000 kroner. Sparebeløpet vokser til 46.250 kroner etter innskudd nr 2 som også er på
25.000 kroner. Renten for det andre året blir derfor beregnet på basis av 46,250 kroner, osv.
Legg merke til at Anne ikke setter inn penger på slutten av det 5. året.
Kontantrekken kan nå bestemmes. Alle kronebeløpene er i 1.000:
År
Innskudd
Spart skatt
Skatt av renteinntekt
Uttak

0

1

2

3

4

5

25
5

25
5
0,4

25
5
0,6

25
5
1,0

25
5
1,3

-20

-20,4

-20,6

-21

-21

Etter 5 års sparing har Anne 119.622 kroner netto.

25
5
1,6
121
120

Tilleggsmomenter:
Skal hun spare lenger og kanskje heller leie bolig til hun har mer i egenkapital?
Kan hun skaffe tilleggssikkerhet til boligkjøpet?
Elevene diskuterer
4)

Sjekk med banken og gå evt. inn på Finansportalen : https://www.finansportalen.no/
Sjekk boligmarkedet på: http://www.finn.no/eiendom/

Boliglån

Annuitets- og serielån
Når du skal ta opp boliglån, har du gjerne valget mellom annuitets- og serielån. Hvilken lånetype
du velger har betydning for de totale lånekostnadene. For å vurdere hvilken lånetype som passer
deg best, bør valget ses i sammenheng med den livssituasjonen du befinner deg i. Det avgjørende
må være hvor mye kan du klare av renter og avdrag i begynnelsen av lånets løpetid. Fordelen med
et annuitetslån er at den økonomiske belastningen er mindre i starten, og det er fordi
avdragsbeløpet er lavere.

Annuitetslån
Dette er lån som betales først med små avdrag som stiger gjennom hele nedbetalingstiden. Det
motsatte gjelder for rentebeløpet som faller utover i løpetiden ettersom lånet blir redusert.
Summen av renter og avdrag er like store gjennom hele nedbetalingsperioden, dersom
rentenivået er det samme. For et annuitetslån betaler du altså like mye hver termin.
Serielån
Serielån betales ned med like store avdrag over lånets løpetid, og dermed nedbetales et serielån
raskere enn et annuitetslån. Rentene regnes av den til enhver tid gjenstående gjeld, og dermed er
rentebelastningen fallende.
Hva skal du velge?
Hva du velger er derfor avhengig av din økonomiske situasjon. Hvor stor økonomisk belastning kan
du tåle i de første årene? Sammenligner vi de to lånene med like lang nedbetalingstid og like
betingelse for øvrig, vil det totalt sett være billigere å velge serielånet. Det er fordi den
gjennomsnittlige lånesaldoen som rentene beregnes av er mindre for et serielån, som med andre
ord nedbetales raskere. Men for den som har råd til det, vil en kortere nedbetalingstid med et
annuitetslån være den billigste løsningen totalt sett. Før du tar opp et lån bør du alltid undersøke
om det er mulig å endre lånetype underveis i nedbetalingstiden, for eksempel fra et annuitets- til
et serielån.

Lån med fast og flytende rente
Det ligger i navnet fastrentelån at lånet ikke er så fleksibelt som et lån med flytende rente. For
deg som kunde har det både positive og negative konsekvenser. Før du tar opp lån, må du kjenne
til dette.
Hvorvidt det lønner seg med et fastrentelån eller et lån med flytende rente, avhenger av hvordan
det generelle rentenivået utvikler seg i perioden.

Fordeler
Som kunde vil du spare penger på å velge fastrentelån dersom rentenivået stiger i
bindingsperioden.

Ulemper
Som kunde vil du tape penger dersom rentenivået går ned i bindingsperioden.
Til syvende og sist er det vanskelig å forutsi renteutviklingen, og ikke minst hvordan rentenivået vil
være på et forutbestemt rentereguleringstidspunkt. Man bør derfor trekke inn flere momenter
enn bare renten før man bestemmer seg for å velge lån med fast eller flytende rente.

Behov for sikkerhet
Et viktig moment for om du bør velge fastrentelån er behovet for sikkerhet. Med et fastrentelån
har du full oversikt over lånekostnadene dine i en periode. Eller er økonomien din så romslig at du
tar sjansen på en litt lavere rente med den risiko at renten også kan stige?

Dårlig råd?
Har du dårlig råd, kan det være fornuftig å binde renten. Er utgiftene dine på grensen av hva du
kan tåle, vil de negative konsekvensene ved en mulig renteoppgang være større enn gevinsten ved
en eventuell rentenedgang.

Forhold som bør avklares før låneopptaket:
-

Godtar låneinstitusjonen ekstraordinære innbetalinger? I tilfelle til hvor stort gebyr? En
ekstraordinær innfrielse kan bli aktuelt når boligen må selges som følge av skilsmisse, død,
økonomiske vanskeligheter(uførhet, arbeidsledighet) eller flytting. Tenk igjennom hvor mye
uventet som kan skje i løpet av 5 eller 10 år. Slike forhold taler imot en lang bindingstid.

-

Hvis du låner penger til bolig, kan du da overføre pantet til et nytt hus hvis du må flytte?
(Gebyr?)

-

Kan lånet om nødvendig overdras til en annen person? (Gebyr?)
Et fastrentelån fungerer på den måten at låntakeren må betale overkurs dersom
markedsrenten faller i låneperioden, og vedkommende ønsker en ekstraordinær innfrielse.
Men, dersom markedsrenten stiger i låneperioden, får du da utbetalt underkursen, hvis det
blir aktuelt for deg med ekstraordinær innfrielse?

-

Hvor lenge du skal binde lånet: 1, 3, 5 år? Som låntaker vil du stå foran flere
rentereguleringstidspunkter i tiden fremover. Hvordan er renten på disse tidspunkt?

Til orientering er betaling av overkurs fradragsberettiget på selvangivelsen, på samme måte som
renteutgifter.
Vær også klar over at det normalt ikke lønner seg med ekstraordinær innfrielse av lånet dersom
det generelle rentenivået synker i perioden.

Rentevurdering
Dagens rente på for eksempel fastrentelån med 3 års binding er markedets vurdering av renten i
de 3 neste årene. Er renten for et fastrentelån lavere enn renten for et lån med flytende rente, er
dette dermed et tegn på at markedet fremdeles forventer en viss nedgang rentenivået i perioden.

Har du lån med flytende rente?
Hva gjør du hvis renten stiger? Vær forberedt. Et godt råd er at du skaffer deg en økonomisk
buffer. Den bør være på minst 2-3 månedslønner.

1) Kvitt deg med dyre forbrukslån og kredittkortgjeld.
2) Betal ekstra ned på lånet ditt når renten er lav. Kommer lånet ditt under 60-75 prosent
av verditakst, får du gunstigere lånerente.
3) Hvis det er lenge siden du hadde takst på boligen din, kan det være lurt å ta ny
takst/verdivurdering. Hvis du har nedbetalt mye på lånet og boligen har steget i verdi,
så er det kanskje grunnlag for å få bedre rente.

Gjeldsforsikring og individuell kapitalforsikring
Hvis lånet er stort, bør man sikre at familien ikke får økonomiske problemer med å betjene gjelden
dersom inntekten reduseres eller bortfaller. Eksempler på dette er ved dødsfall og ved uførhet.
For en enslig person er det uføredekningen som er mest interessant.

Den vanligste måten man kan forsikre seg på er ved såkalt gjeldsforsikring eller individuell
kapitalforsikring. Velger man en gjeldsforsikring, må forsikringssummen gå til å nedbetale gjelden.
Ved en individuell kapitalforsikring kan man selv bestemme hvordan man vil bruke
forsikringssummen.
Den vanligste forsikringsformen er døds- og uføredekning der uførhet uansett årsak dekkes. Vær
oppmerksom på at det er noen tilfeller av uførhet som faller utenfor ulykke og sykdom. Et
eksempel er belastningslidelser. Det er viktig at man setter seg inn i hvilken dekning som gjelder.
Det er egne regler for lån i Statens lånekasse for utdanning. For slike utdanningslån er det gratis
gjeldsforsikring ved uførhet og død.

Tilleggssikkerhet – kausjon
I noen tilfeller kan man i stedet for sikkerhet i bolig få lån mot kausjon. Den som garanterer for
låntakeren, kausjonisten, forplikter seg da til å dekke renter og restgjeld dersom låntakeren ikke
klarer å betale i rett tid. Låntakeren må vente at vilkårene blir dårligere med slik sikkerhet. Derfor
vil for eksempel pant i foreldrenes eiendom, tredjemannspant, kunne gi bedre betingelser enn om
foreldrene kausjonerer. Garanti fra arbeidsgiver kan også være aktuelt som sikkerhet.
Når man kausjonerer garanterer man med andre ord at en annens gjeld blir betalt dersom
vedkommende ikke kan eller vil betale, eller hvis vedkommende faller fra. Kausjonsansvaret faller
ikke bort før lånet er helt nedbetalt eller at banken av en eller annen grunn fritar kausjonisten for
ansvaret. Har imidlertid låntaker gjeldsforsikring, bortfaller garantien for kausjonisten dersom
låntaker faller fra.
Man slipper ikke fri fra sitt kausjonsansvar selv om man etter en tid skulle bli uvenner, skilt eller
det skjer andre ting som endrer forholdet til låntaker. Dette er en aktuell problemstilling for
foreldre som kausjonerer for sine svigerbarns særgjeld. Som en hovedregel består
kausjonsansvaret uavhengig av endringer i forholdet mellom kausjonist og låntaker. Kausjonisten
har ingen mulighet til selv å si opp kausjonsansvaret uten bankens aksept. Den eneste muligheten
til å bli fri kausjonsansvaret, er at kausjonisten selv overtar lånet.

To kausjonsmåter
Forenklet sett er det to måter å kausjonere på, enten ved å påta seg et personlig ansvar for
låntakerens gjeld, eller ved å pantsette egen eiendom. Det siste kalles realkausjon eller
tredjemannspant. Ved realkausjon vil banken kunne begjære tvangsauksjon over boligen dersom
låntaker misligholder lånet. Kausjonisten unngår tvangsauksjon dersom kausjonisten selv betaler
lånet. Hvis man har garantert personlig og ikke kan eller vil betale låntakerens gjeld, kan banken
gå til namsmannen og kreve utleggspant i eiendeler kausjonisten har.

Ikke bare negativt
Kausjon har gjerne fått en negativ fremstilling i media, fordi det har blitt aktualisert i forbindelse
med økonomiske problemer og gjeldskrise. Kausjon har imidlertid også en positiv side som vi ikke
må glemme. For det første er kausjon kanskje er den eneste muligheten for unge mennesker til å
få lån eller eventuelt til å få lån til en lavere rente. I de tilfeller der foreldre kausjonerer for sine
barn kan det bedre deres mulighet til å etablere seg på boligmarkedet. På denne måten kan
kausjon være et forskudd på arv.

Gode råd til kausjonister:
 Spør deg selv: Stoler jeg på vedkommende? Har vi et tillitsforhold? Kan jeg regne med at
vedkommende kan betjene sin gjeld selv?
 Dersom kausjon blir aktuelt, må du også vurdere om du selv har råd til å betjene lånet, hvis det
skulle bli nødvendig.
 Dersom familieforholdene er greie, kan det være fornuftig at foreldre kausjonerer for sine barn
som skal oppta lån til bolig.
 Vær forsiktig med å kausjonere for dine svigerbarns særgjeld. Du kan bli sittende med tidligere
svigerbarns gjeld etter eventuell skilsmisse.
 Vær forsiktig med å kausjonere for venner og kolleger. I tilfelle bør du være overbevist om at
du har et godt og nært vennskap som vil vare selv om du blir krevet for lånet.
 Har du selv råd? Å være kausjonist begrenser også hvor stor gjeld du selv kan ta opp i den tiden
kausjonen løper.
 Skal du kausjonere, bør du kreve at låntakeren tegner gjeldsforsikring. Noen
forsikringsselskaper tilbyr en ordning der kausjonisten medforsikres. En slik ordning innebærer
at kausjonsansvaret bortfaller dersom kausjonisten faller dør eller blir ufør.
 Hvis du har kausjonert, må du selv sjekke med banken om lånet betjenes. Banken har
informasjonsplikt og gir vanligvis kausjonisten beskjed om mislighold, men man bør likevel
sjekke om lånet blir nedbetalt. Kausjonsansvaret bortfaller ikke selv om banken av en eller
annen grunn ha unnlatt å melde fra om mislighold.

Boliglån

1.

Annuitets- og serielån
Hva er forskjellen på et annuitets- og et serielån? Hvorfor er det totalt sett dyrere å
ta opp et annuitetslån?
List opp fordeler og ulemper ved å velge henholdsvis annuitets- og serielån.
Bør man alltid velge et serielån?

2.

Lån med fast eller flytende rente
Hva er et fastrentelån, og hva er et lån med flytende rente?
Hva er fordelene og ulempene ved å velge fastrente på et lån?

4.

Forsikring av gjeld
Ola har nettopp kjøpt seg ny leilighet, og for å finansiere kjøpet måtte han ta opp
lån.
Han bor alene og har ingen å forsørge.
Hvordan kan han sikre at han ikke får økonomiske problemer med å betjene
gjelden?

5.

Kausjon
Hva vil det si at man kausjonerer for et lån?
Tar man en risiko hvis man stiller som kausjonist?
Hva er fordelene med kausjon?

Ungdom og forsikring

1. Generelt om forsikring
I startgropa
Så lenge du bor hjemme, tar vel foreldrene dine seg av forsikringene. Men når du flytter
hjemmefra for godt, må du passe på dette selv.
Offentlige erstatningsordninger erstatter ikke ting du taper ved brann og tyverier. Blir du utsatt
for en ulykke som gjør deg varig ufør, er ikke ytelsene fra det offentlige tilstrekkelige til et liv
med stor økonomisk trygghet.
Derfor blir det ofte nødvendig å kjøpe egne forsikringer. Mange forsikringer er aktuelle for
ungdom. Så godt som alle har mobil og nettbrett. Og de fleste trenger etter hvert
reiseforsikring, innboforsikring og uføreforsikring. Noen trenger også å forsikre mopeden,
motorsykkelen eller bilen.

Bare uflaks?
Selv om en skade blir erstattet av forsikringen, er det alltid billigst og minst problematisk å
unngå skader. Personskader, kan få alvorlige konsekvenser. Dessuten må du vanligvis betale
egenandel og dekke andre kostnader. Forsikringsselskapet legger også merke til deg om du har
unormalt mange eller unødige skader. Da kan det etter hvert bli både dyrt og vanskelig å få
kjøpt forsikring. Dessuten skyldes såkalt uflaks ikke sjelden en stor dose uforsiktighet.

Forsikringssvindel er risikosport
Flere undersøkelser viser at unge aksepterer forsikringssvindel i større grad enn eldre.
Forsikringsselskapene oppdager også jevnlig tilfeller av forsikringssvindel blant unge, for
eksempel at noen ”mister” mobilen sin med vilje for å få ut penger til å kjøpe aller siste modell.
Selv om noen slipper unna med dette, kan det være greit å vite at strafferammen for
forsikringssvindel er på hele seks år! Du havner vel ikke i fengsel for å svindle til deg en ny
mobil, men du blir i alle fall svartelistet av forsikringsselskapene. Da kan det bli vanskelig å få
kjøpt forsikring den dagen du vil forsikre noe annet du er glad i. Og blir du politianmeldt, kan
du glemme å få visum, for eksempel til USA.

2. Finans Norges hurtig-guide til forsikring
Forsikring er ifølge bokmålsordboka en økonomisk avtale som går ut på at en part overlater en
risiko - for eksempel brann, dødsfall, innbrudd, ulykker - til en annen, mot å betale et statistisk
utregnet vederlag.
Du betaler altså en pengesum, eller såkalt premie, til et forsikringsselskap, for å sikre deg
økonomisk mot de økonomiske konsekvensene av ulykker. Begrepet ”premie” betyr altså ikke
premie i vanlig norsk forstand. Forsikringsbegrepet stammer fra engelsk, ”premium”, og betyr i
praksis pris. Forsikring kan deles inn i personforsikring, som er forsikring av liv og helse, og
tingforsikring, som stort sett gjelder forsikring av materielle ting.
Hvem forsikrer?
I vårt samfunn tilbyr en rekke forsikringsselskaper slik økonomisk beskyttelse. Noen av dem er
såkalte nisjeselskaper, som har spesialisert seg på én spesiell type forsikring, for eksempel
reiseforsikring, eierskifteforsikring eller behandlingsforsikring. Valg av forsikringsselskap
bestemmer du selvfølgelig selv, og du får oversikt over de fleste forsikringsselskapene på
www.finansportalen.no.
Hvilke forsikringer trenger du?
Forsikringsbehovene varierer. De fleste trenger imidlertid innboforsikring, uføreforsikring og
reiseforsikring. Du trenger også motorvognforsikring om du har moped, mc, atv eller bil.
Må du forsikre deg?
I utgangspunktet er forsikring frivillig. Men det finnes klare unntak. Ansvarsforsikring for
motorvogn er lovpålagt. For enkelte reiser, aktiviteter, bolig- eller avbetalingskjøp, er det
videre en forutsetning at du har forsikring.
Hovedregelen er at du for egen del bør forsikre deg uansett. Skulle det gå riktig galt, er prisen
du betaler liten i forhold til de store kostnadene ved en ulykke.
Hva er dobbeltforsikring?
Betaler du for forsikring to ulike steder for den samme risikoen er du såkalt dobbeltforsikret.
Men når det gjelder dobbeltforsikring er det en viktig forskjell på forsikring av eiendeler og på
forsikring av liv og helse. Blir du ufør mens du har to ulike uføreforsikringer i to ulike selskaper,
får du uføreerstatning begge steder. Men mister du ditt nye digitalkamera i elva og har
kameraforsikring hos to forsikringsselskaper, kan du kreve erstatning i kun ett av selskapene.
Når uhellet er ute og du ikke har forsikring
Blir kofferten stjålet når du er ute og reiser eller mopeden stjålet, er verdiene vanligvis tapt.
Slås du ut av arbeidslivet på grunn av ulykke eller sykdom, er ytelsene fra NAV langt under
vanlig arbeidsinntekt. Jo yngre du er når du blir ufør, jo dårligere er betingelsene.
Hva gjør jeg når jeg vil forsikre meg?
Du kan begynne med å sjekke og sammenlikne tilbudene fra flere forsikringsselskaper på
www.finansportalen.no. Du kan også ta direkte kontakt med dem og be om tilbud på hele
forsikringspakken din. Sett opp forsikringsbehovene dine på forhånd, slik at du

kan presentere disse likt overfor de selskapene du kontakter, slik at tilbudene er basert på
samme informasjon. Bruk litt tid sammen med rådgiverne. Det er deres jobb å gi deg riktige
råd.
Sjekk hva de forskjellige selskapene tilbyr og hvilke forsikringssummer som gjelder. Du tjener
lite på å ha lav forsikringspremie dersom utbetalingene ved skade er tilsvarende lave.
Hvis du ønsker å klage
Finansklagenemnda er et klageorgan opprettet etter avtale mellom Finans Norge, NHO og
Forbrukerrådet. Nettstedet er www.finkn.no. Du kan også ringe 23 13 19 60.

3. Hva bør forsikres?
a. Mobilen?
Nesten alle har mobil, nettbrett og pc/Mac. Dersom disse blir stjålet eller ødelagt hjemme, er
de vanligvis godt dekket under hjemforsikringen.
Siden disse tingene ofte er med når du er på farten, vurderer du kanskje å kjøpe egne
verdigjenstandsforsikringer som dekker tyveri, uhell og tap, også når du er hjemmefra? Du kan
blant annet kjøpe såkalte trygghetsforsikringer i butikken der du kjøper disse tingene. Men
tenk da også over at summen av det du samlet betaler i forsikring for all elektronikken, raskt
kommer over tusenlappen!
Et godt alternativ er å passe ekstra godt på tingene. Eksempelvis ved at mobilen ikke ligger på
et restaurantbord uten tilsyn, eller ikke å ha den i åpen brystlomme når du er ute i båt.
Erfaring viser at skal det mye til før tingene blir stjålet, mistet eller skadd når du bare er litt
forsiktig med dem. Da kan du spare mange forsikringskroner.
Kjøpe trygghetsforsikring?
Før du kjøper trygghetsforsikring bør du i alle fall tenke gjennom at du allerede er dekket mot
mye risiko i forbrukerkjøpsloven og innboforsikringen, blant annet for feil og mangler ved
produktet og de vanligste skadetypene som brann, tyveri og innbrudd.
Mange er også ekstra godt dekket gjennom en utvidet innboforsikring. Sjekk med forsikringsselskapet hva en utvidelse av innboforsikringen koster før du kjøper elektronikk. Fordelen med
utvidet innboforsikring er at den dekker alle gjenstandene i boligen og ikke bare den ene
nyanskaffelsen.
Aktsomhet reduserer risikoen
Du har mindre behov for ekstraforsikringer hvis du unngår å utsette tingene dine for
skaderisiko. Det handler stort sett om å være litt forsiktig.

b. Mopeden?
En moped koster mange tusen kroner. Derfor ønsker du kanskje en kaskoforsikring som dekker
tyveri, trafikkskader og hærverk? Det viktigste er likevel ansvarsforsikringen, og den er i tillegg
påbudt. Ansvarsforsikringen dekker det økonomiske ansvaret du pådrar deg dersom du og
tohjulingen din skader andre personer eller andres eiendom.

Den viktige ansvarsforsikringen
Motorvogner, blant annet mopeder, er regnet spesielt farlige gjenstander. Eier av moped har
derfor etter Bilansvarslova plikt til å ha ansvarsforsikring.
Erstatninger etter personskader i trafikken kommer raskt opp i flere millioner kroner. Flere
ungdommer i Norge i dag kommer til å være gjeldsslaver resten av livet fordi de ikke trodde
det var så viktig med ansvarsforsikring. Blir du selv skadd, dekkes du også under
ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen dekker såkalt "objektivt ansvar", det vil si skadelidte
har krav på erstatning også selv om mopedføreren ikke kan lastes for ulykken
Trimming er forbudt
Veitrafikkloven forbyr trimming av moped. Mopeden er konstruert for å tåle hastigheter og
belastninger i forhold til en gitt motorstyrke. Bremser, ramme og vekten av mopeden holder
ikke mål - og trafikkskaderisikoen øker dermed betydelig - når motorstyrken overstiger visse
grenser.
 Ved kontroll risikerer du et forenklet forelegg på mange tusen kroner.
 Ved gjentatte overtredelser risikerer du tap av førerretten og sperrefrist i forhold til
bilsertifikat
 Du risikerer også avskilting og ny framvisning i ”forskriftsmessig stand”, samt
påskiltingsgebyr på godt over tusenlappen.
 Politi eller regionveikontor kan også nedlegge bruksforbud, ofte i flere måneder.
 Hvis det etter et skadetilfelle kan påvises at du har gitt uriktige opplysninger ved inngåelse
av forsikringsavtalen, eksempelvis ikke har oppgitt at mopeden er trimmet, kan
forsikringsselskapet redusere erstatningen. Det samme gjelder hvis du trimmer mopeden
senere.
 Hvis det er årsakssammenheng mellom en ulykke og trimmingen, eksempelvis hvis ulykken
skjer i en hastighet en utrimmet moped ikke kan oppnå, kan selskapet si at du har opptrådt
grovt uaktsomt. Da risikerer du redusert eller avslått erstatning.
For bil og mc gjelder tilsvarende regler.

c. Innboet?
De som har flyttet hjemmefra for godt og som ikke har forsikring, får ikke dekket tap etter
skader.
Du eier mer enn du tror
Du tror kanskje ikke det du eier ikke koster så mye? Du vil bli overrasket over hva det ville koste
å kjøpe alt sammen på nytt! En forsikring som dekker et par hundre tusen kroner i innboverdier
koster noen få hundrelapper i året. Ekstra rimelig blir det hvis du kjøper en kollektiv
innboforsikring gjennom studentorganisasjon.
Å miste alt?
Uten forsikring har du ingen muligheter for å få dekket tapet etter brann, innbrudd, tyveri og
andre skader. De store bygårdsbrannene som inntreffer med jevne mellomrom, avdekker ofte
at en eller flere unge husstander mangler forsikring. De må ofte nøye seg med sosialkontorets
utilstrekkelige ytelser.
Hva omfattes av forsikringen?
En innboforsikring dekker i hovedsak ting som befinner seg der du bor fast. I tillegg gjelder
forsikringen for ting du i en begrenset periode tar med fra bostedet til en midlertidig adresse
annet sted innenfor Norden.

Forsikring av innbo og løsøre gjelder som hovedregel for forsikringstakeren og
ektefelle/samboer, barn og andre medlemmer av den faste husstanden.
Midlertidig eller fast flytting
Skal du flytte, for eksempel ved studier, og regner med å flytte tilbake til foreldrehjemmet
etter endte studier, dekkes tingene du tar med deg av dine foreldres innboforsikring. Når du
flytter hjemmefra for godt, må du imidlertid kjøpe egen innboforsikring. Hvilken adresse du har
meldt til Folkeregisteret er avgjørende her.
Forsikringen dekker ikke alt
Forsikringen dekker deg ikke for alle typer skader. I utgangspunktet dekkes skadehendelser
som kalles "plutselig og utilsiktet skade". Det betyr det at skader som skyldes slitasje, misbruk,
manglende vedlikehold eller grov uaktsomhet, ikke dekkes.
Forsikringsvilkårenes hovedpunkter
Forsikringsvilkårene er vanligvis inndelt i disse syv kapitlene. Med denne oversikten som
veiledning er det lettere å finne fram i vilkårene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvor forsikringen gjelder
Hvem forsikringen gjelder for
Hva som er forsikret
Hvilke typer skader som erstattes
Erstatningsberegning
Sikkerhetsforskrifter
Egenandeler

Fullstendige forsikringsvilkår er på mange sider og kan vanligvis lastes ned på ”din side” hos
forsikringsselskapet.
Forsikring når flere bor sammen
Mange studenter velger å bo i hybelhus, studenthjem eller i bokollektiv. Slike boformer regnes
ofte ikke som faste husstander. Det har betydning for valg av forsikring.
Den enkelte beboer i slike åpne bofellesskap er ikke dekket av innboforsikringen til noen av de
andre beboerne. Det er også spesielle forsikringsregler for tyveri fra såkalte fellesrom i
bofellesskapet. Dine egne ting er som hovedregel ikke dekket mot tyveri i fellesrom. Oppbevar
derfor alle større verdier på din eget låste hybel.
Eksempler på fellesrom:





Gang, vaskerom, kjellerrom i boligblokker.
Lesesal på skole/universitet, lærerværelse og klasserom på skoler.
Kantine og personalrom på arbeidsplasser.
Felles kjøkken, stue, bad, vaskerom osv. i hybelhus/internater/og lignende der hver beboer
har selvstendig leieavtale med utleier.

Eksempler på rom som ikke er fellesrom:
 Entré, stue, bad, andre oppholdsrom i bolig som to eller flere personer eller husstander

sammen står som eiere eller leiere av og hvor det er opprettet gjensidig avtale om bruk.
 Rom som brukes bare av personer innen samme husstand.

Sikkerhetsforskrift tyveri
Boligen skal være låst for uvedkommende. Det betyr at tyveriforsikringen ikke gjelder i ulåst
bolig eller i definerte fellesrom. Brudd på en sikkerhetsforskrift kan gi nedsatt eller avslått
erstatning. Videre er det krav om at nøkkel ikke er tilgjengelig for uvedkommende.
Forsikring av sykkelen
Flere av forsikringsselskapene har registrering av sykkelen i Falck Sykkelregister som
forutsetning for tyveridekning. Dette ble innført fordi registrering klart reduserer tyveririsikoen
og øker sjansen for å finne igjen stjålet sykkel.
Du finner mer informasjon hos www.falck.no
Innbokalkulator
Hvis du trenger hjelp til å grovberegne verdien av innboet ditt, kan du få hjelp av Finans Norges
innbokalkulator. Kalkulatoren beregner ikke nøyaktig verdi på innboet , men gir deg et godt
estimat.
Se: www.fno.no. Se på hovedsiden Innbokalkulator under Skadeforsikring.

d. Ferieturen?
Hver tiende reisende opplever årlig tap etter ulykke, sykdom eller stjålet/mistet bagasje på
ferieturen. Ungdom er overrepresentert. Du tar derfor en stor sjanse hvis du reiser uten
forsikring.
Hovedinnholdet i en reiseforsikring er:
1. Reisegodsforsikring: dekker skade på eller tap av bagasjen. Den dekker som regel ikke
dokumenter, verdipapirer, manuskripter, eksponert minnebrikke, film eller lignende. Ved
ran eller tyveri av penger dekker forsikringsselskapet en begrenset sum.
Spesielt tyveriutsatte verdigjenstander kan bli erstattet med et begrenset beløp. Spesielt
kostbare eiendeler bør derfor forsikres særskilt. Bagasje som er somlet bort eller gjenglemt,
erstattes ikke.
2. Reisesykeforsikring: dekker utgifter til lege, medisiner, sykehusopphold osv. i forbindelse
med plutselig sykdom eller ulykkesskade. Utgifter til hjemtransport på grunn av akutt
sykdom dekkes også.
Hvis det plutselig oppstår alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie, eller hvis
det er andre tvingende grunner til at du må avbryte reisen, dekker reiseforsikringen normalt
også ekstrautgifter ved hjemtransport. Du må kontakte forsikringsselskapet, alarmsentral
eller reiseleder før du bestiller hjemreisen.
Internasjonalt helsekort
Du må ta med deg Internasjonalt helsekort på reise i EØS-land. Dette dokumenterer ditt
medlemskap i den norske folketrygden, noe som er en forutsetning for legehjelp innenfor
EØS.
Kortet bestilles på https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort.

Kortet en ingen erstatning for reiseforsikring. Det gjelder kun i EØS-landene og dekker kun
legehjelp, noe som bare er en mindre del av den totale reiserisikoen.
3. Reiseulykkesforsikring: gir erstatning etter ulykkesskader som fører til varig uførhet eller
død etter samme vilkår som en vanlig ulykkesforsikring. Dekker normalt også ekstrautgifter
ved hjemtransport. Forsikringssummen for reiseulykke i de ordinære reiseforsikringene tar
ikke tilstrekkelig høyde for alvorlige, invalidiserende ulykker, og bør suppleres med en egen
ulykkesforsikring.
4. Reiseansvarsforsikring: dekker det rettslige erstatningsansvaret som du ifølge det annet
lands lover kan risikere å havne i. Det kan være alt fra trafikkskader til ødelagte ting du har
fått disponere.
5. Avbestillingsforsikring: omfatter ekstra kostnader ved avbestilling dersom du må avbestille
reisen. De fleste forsikringsselskapene har nå inkludert denne dekningen i sin ordinære
reiseforsikring, men sjekk for sikkerhets skyld vilkårene.
Avbestillingen må skyldes plutselig alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død som rammer deg
eller din nærmeste familie. Den gjelder også hvis du må avbryte ferien fordi det oppstår
brann, innbrudd eller vannledningsskade i din bolig.
Enkeltreise eller helårs?
Du kan velge mellom enkeltreiseforsikring eller helårs reiseforsikring. Helårsforsikringen dekker
deg også på småturer ellers i året. Det er som regel lurt å velge en helårsforsikring fordi
forsikringen for en tidsavgrenset to ukers tur koster nesten like mye. Helårsforsikringen
omfatter vanligvis vanlige feriereiser av inntil én måneds varighet. Reiseforsikring kan kjøpes
for enkeltperson, for par eller for en hel familie.
Hvis du benytter kredittkortselskapenes "gratis" reiseforsikring, er det nyttig å vite at
forsikringen kun gjelder hvis minst halvparten av reisen er forhåndskjøpt med det aktuelle
kredittkortet. Hvert år opplever noen at reiseforsikringen ikke gjelder, fordi denne betingelsen
ikke er oppfylt.

e. Liv og helse?
Som student eller som nyutdannet har du deltatt lite i arbeidslivet. Dermed har du opparbeidet
svært begrensede trygderettigheter ved sykdom eller ulykke. Det betyr at du ikke har krav på
sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Verre er det at uføretrygden fra NAV blir liten når du
ikke har opparbeidet pensjonspoeng i Folketrygden. Dersom du ikke har spart på andre måter,
risikerer du å havne blant minstepensjonistene. Da kan du glemme drømmen om et langt liv i
rimelig velstand. En egen uføreforsikring kan bidra til at økonomien ikke tvinges over på
sparebluss.
Uføretrygd for ungdom under 26 år
Dine rettigheter til uføretrygd er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor gammel du er og
når du rammes av sykdom eller ulykke.

En garanti sikrer den som er født med alvorlige funksjonshemninger eller som blir minst 50
prosent ufør før fylte 26 år, en tilleggspensjon utover grunnpensjon. Det betyr at du får
medregnet årlige poengtall selv om du ikke har vært i arbeid. Hos Du kan lese mer om dette på
nettsidene til NAV. Se: www.nav.no
Når du er over 26 år
Er du derimot er blitt 26 år, og det inntrer sykdom eller en ulykke som medfører full uførhet,
har du ikke rett til tilleggspensjon dersom du ikke har tjent opp pensjonspoeng. Det betyr i
praksis at den som rammes av uførhet i ung alder, risikerer å bli minstepensjonist resten av
livet.
Du bør derfor vurdere å tegne en privat eller kollektiv uføreforsikring. Den bør dekke uførhet
som følge av både ulykke og sykdom.
Valg av forsikringstype
Mange tusen unge under 30 år er uføre og hvert år kommer det mange nye til. Tallene viser
riktig nok at sannsynligheten for at unge blir uføre ikke er spesielt stor, men nettopp av den
grunn har uføreforsikringer for unge lav pris.
Uføreforsikring tilbys som uførekapitalforsikring, hvor hele forsikringssummen utbetales med
én gang eller som uførepensjonsforsikring, hvor forsikringssummen utbetales periodevis.
Førstnevnte passer bra til finansiering eller tilpasning av bolig, sistnevnte gir en langvarig
ekstraytelse til uførepensjonen fra folketrygden.
Uføreforsikringer er jevnt over rimeligere for yngre enn for eldre fordi sannsynligheten for
uførhet på grunn av sykdom er mindre enn for eldre. Kjøp av egen forsikring er en god
investering for framtiden fordi en "egenerklæring om helse" må avgis ved inngåelse av
forsikringsavtalen. Yngre mennesker har jevnt over bedre helse enn eldre, derfor kan de oftere
med god samvittighet erklære seg helt friske. Din første avgitte egenerklæring vil som regel
kunne følge deg livet ut, selv om du velger å skifte forsikringsselskap underveis.

f. Bilen
Alle må ha ansvarsforsikring. Den som kjører på og skader en annen person, risikerer et
personlig erstatningskrav i millionklassen. Mange vil også finne det vel verd å ha
kaskoforsikring.

Den viktige ansvarsforsikringen
Motorvogner, blant annet biler, regnes som spesielt farlige gjenstander. Eier av bil har derfor
etter Bilansvarslova plikt til å ha ansvarsforsikring.
Ansvarsforsikringen dekker såkalt "objektivt ansvar", det vil si skadelidte har krav på erstatning
også selv om bilføreren ikke kan lastes for ulykken. Les mer om ansvar og risiko i tidligere
kapittel om mopedforsikring.
For hvert år du kjører uten å pådra deg skader opparbeider du deg såkalt ”bonus”, det vil si
avslag i forsikringsprisen. Det skal lønne seg å kjøre skadefritt.
I det følgende er beskrevet noen viktige ting du bør huske på som bileier. Mer om bilforsikring
finner du også på www.fno.no og på nettsidene til forsikringsselskapene.

Kjøring i utlandet
I mange land er erstatningsreglene for motorvognforsikring langt dårligere enn de tilsvarende
norske. En rekke land har for eksempel unntak for dekning av føreren og/eller utilstrekkelige
beløpsgrenser for personskadeerstatninger.
Så lenge du kjører norskregistrert bil med gyldig forsikring gjelder gode norske
erstatningsregler. Blir du derimot skadd som fotgjenger eller som fører eller passasjer i leiebil
eller leie-mc, omfattes du ikke lenger av de norske reglene.
Du har en ulykkesforsikring i reiseforsikringen, men erstatningssummen er ikke tilstrekkelig til å
kompensere for tapt ervervsevne. En egen ulykkesforsikring gir nødvendig tilleggsytelse for
slike tilfeller.
Trimming av bil
Forbud mot trimming framkommer av veitrafikkloven. Les om trimming i mopedkapittelet
foran. De samme regler gjelder stort sett også for bil.
Uforsikret kjøretøy
Hvert år påfører uforsikrede eller ukjente kjøretøy mange tusen skader på personer, biler og
fast eiendom. Erstatningene beløper seg årlig til mange titalls millioner kroner
Du synes kanskje det høres fristende ut å spare noen kroner ved å droppe den lovpålagte
ansvarsforsikringen? Men går det riktig galt kan du bli gjeldsoffer for resten av livet. Alle
kjøretøy med skilt skal ha ansvarsforsikring. Som eier eller fører er du ansvarlig for de skader
som forårsakes. Erstatningen etter en alvorlig personskade kan beløpe seg til mange millioner.
Skadene som uforsikret kjøretøy påfører andre blir i første omgang dekket av
forsikringsnæringens fellesorgan Trafikkforsikringsforeningen – TFF. I neste omgang gjør
imidlertid TFF regress for sine utbetalinger overfor eieren eller brukeren. Regress betyr at
forsikringsselskapet krever tilbake de beløpene det har utbetalt i erstatninger. Et regresskrav
på flere millioner kan ruinere økonomien din.
Eiere og førere av uforsikret kjøretøy, får heller ingen erstatning når de selv blir påført skade.

4. Ulike livsfaser – ulike forsikringsbehov

Aktuelt i alle livets faser
a.
Kollektiv forsikring, billig og bra
Det er nesten alltid lurt å bli med på kollektive forsikringer gjennom organisasjon eller i
arbeidsforhold. Vanlige eksempler er innboforsikring og gruppelivsforsikring. Ytelsene for
gruppelivsforsikringene er ikke av de største, men de er billige og representerer en god
tilleggsytelse.
b.
Reiseforsikring
Alle som er på reisefot må ha reiseforsikring. Hver tiende reisende får bruk for forsikringen.
c.
Ulykkesforsikring
Alle bør også ha en ulykkesforsikring. Den er rimelig og gir en god tilleggsytelse.

d.
Pensjonsforsikring
Om det er nødvendig å sikre pensjonen gjennom egen pensjonsforsikring, avhenger blant
annet av om du har en god tjenestepensjonsordning gjennom jobben.
De som har en god tjenestepensjon, er vanligvis sikret en tilstrekkelig samlet pensjonsinntekt.
De som ikke har en slik, bør vurdere å tegne egen pensjonsforsikring før de blir for gamle. Selv
om unge mennesker naturlig nok synes det er flere lysår fram til pensjonsalderen, er det for
sent å begynne pensjonssparingen når man først er der. Det begynner å haste når man har
passert 40.

5. Noen eksempler på ulike behov i ulike livssituasjoner
1.
Hjemmeboende under 20 år med moped
Må ha ansvarsforsikring på mopeden, bør ha kaskoforsikring på mopeden og en reiseforsikring.
2.
Enslig 20-25 år, student på hybel
Må ha innboforsikring, forsikring mot uførhet og langvarig sykdom (uføreforsikring) og
reiseforsikring.
3.
Enslig uten barn 25 år, arbeidsledig, ikke bil, leietaker
Må ha innboforsikring og uføreforsikring eller ulykkesforsikring. Som arbeidsledig har du
kanskje dårlig råd. Derfor er det ekstra viktig å hindre at du blir slått helt ut økonomisk hvis du
rammer av skader og ulykker.
4.
Yngre samboerpar 25-30 år, i selveierleilighet
Må ha innboforsikring. Bør også ha reiseforsikring og uføreforsikring eller ulykkesforsikring. Bør
også sikre hverandres mulighet til å beholde felles bolig hvis den andre skulle falle fra. Bør
derfor ha hver deres livsforsikring som begunstiger den andre.
5.
Småbarnsfamilie 30-40 år, med hus og bil
Må ha ansvars- og kanskje kaskoforsikring på bilen samt hus- og innboforsikring. Begge bør
vurdere egen pensjonsforsikring, i hvert fall de som ikke har tjenestepensjon gjennom jobben.
Bør også vurdere en barneforsikring, blant annet for å sikre barna økonomisk ved uførhet i ung
alder.
6.
Enslig uten barn og bil, 40 år og yrkesaktiv
Må ha ansvars- og kanskje kaskoforsikring på bilen samt hus- og innboforsikring,
uføreforsikring og helst ulykkesforsikring. Bør også begynne å tenke på egen
pensjonsforsikring, i hvert fall dersom du ikke har kollektiv pensjonsforsikring gjennom jobben.
7.
Eldre ektepar 60 år, med bil, hus, hytte og båt
Må ha ansvars- og kanskje kaskoforsikring på bilen samt hus- og innboforsikring og
reiseforsikring, og kanskje forsikring for hytte og båt. For eldre ektepar er gjelden stort sett
nedbetalt og barna blitt voksne. Behovet for gjeldsforsikring og barneforsikring er falt bort. Det
er litt for sent å begynne med pensjonsforsikring.

Du kan lese mer om forsikring på Finans Norges nettsider: http://www.fnh.no

Ungdom og forsikring
Forsikrings-Quiz
Fasit for alle oppgavene, se bak

Oppgaver – 1. Generelt om forsikring
1. Hvilke(n) forsikring(er) tror du at du trenger i din nåværende livssituasjon?
Oppvarmingsspørsmål. Svarene er ikke med i poengberegningen.
2. Hvilke(n) forsikring(er) tror du at du trenger om fem år?
Oppvarmingsspørsmål. Svarene er ikke med i poengberegningen.
3. Hva legger forsikringsselskapene i begrepet risikoadferd?
Oppvarmingsspørsmål. Svarene er ikke med i poengberegningen.
4. Gi tre argumenter mot forsikringssvindel!
Oppvarmingsspørsmål. Svarene er ikke med i poengberegningen.

Oppgaver – 2. Finans Norges guide til forsikring
1.

Hva er en forsikringspremie?
a. Den prisen du betaler for en forsikring
b. En premie for å være forsiktig
c. En premie for trofaste kunder gjennom flere år
Maks. 1 poeng

2.

Oppgi navnet på tre eksisterende norske selskaper som forsikrer ting!
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Saker og ting AS
Gjensidige Forsikring
Hjemforsikringen AS
If Skadeforsikring AS
Bilhjelpen ASA
Tryg Skadeforsikring AS

Maks. 3 poeng

3.

Oppgi navnet på tre eksisterende norske selskaper som forsikrer liv og helse!
a.
b.
c.
d.
e.

AS Liv og Helse
Storebrand Livsforsikring AS
Personforsikringen AS
Gjensidige Livsforsikring
DnB Livsforsikring AS

Maks. 3 poeng
4.

Hvilken av disse forsikringene er påbudt?
1.
2.
3.
4.

Innboforsikring
Ansvarsforsikring på motorvogn
Reiseforsikring
Uføreforsikring

Maks. 1 poeng
5.

Gå inn på nettstedet http://www.finansportalen.no/.
Les om forsikring og svar på følgende: Hva betyr normvilkår?
1. Det er de beste vilkårene som er å få tak i!
2. De beskriver en rekke sentrale dekningsområder, men ikke nødvendigvis alt!
3. Slik forsikringsvilkår burde være!
Maks. 1 poeng

6.

Hvor kan du henvende deg hvis du vil klage på forsikringsoppgjøret?
1.
2.
3.
4.

Finansforbundet
Nærmeste politimyndighet
Finansklagenemnda
Finans Norge

Maks. 1 poeng
Totalt 10 poeng

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – a. Mobilen?
1. Hva er det beste argumentet for å tegne egen forsikring for hver elektronisk gjenstand
du kjøper?
a.
b.
c.
d.

Alle gjør det!
Det dekker deg for noen uhell som ikke er dekket under andre forsikringer!
Du må betale for det i alle fall!
Du må det for at garantien skal være gyldig!

Maks. 1 poeng

2. Hva er det beste argumentet mot å tegne slik forsikring?
a. Hvis jeg tar godt vare på gjenstanden, vil det sannsynligvis ikke skje noe med den!
b. Det er ikke så farlig, jeg bare kjøper en ny!
c. Jeg har aldri mistet noe før!
Maks. 1 poeng
Totalt 2 poeng

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – b. Mopeden?
1. Gjelder Bilansvarslova (BAL) også for mopeder?
a. Ja
b. Nei
c. Bare hvis motorstørrelsen er over 50 cc.

Maks. 1 poeng
2. Hva betyr "objektivt ansvar" i mopedforsikringen?
a. At ansvaret gjelder alle typer objekter (gjenstander)
b. At skadelidte har krav på erstatning også selv om mopedføreren ikke kan lastes for
ulykken
c. At ansvarsforsikringen er frivillig.
Maks. 1 poeng
3. Hva er det viktigste argumentet for ikke å trimme mopeden?
a. Det ødelegger markedsverdien!
b. Det er trafikkfarlig fordi mopeden ikke er konstruert for å tåle belastningen ved økt
c.

hastighet!
Du kan få bot!

Maks. 1 poeng
4. Hvilken forsikring må du ha for å få dekket en kollisjonsskade på din egen moped når
kollisjonen er din egen skyld?
a.
b.
c.

Ansvarsforsikring
Delkasko
Kasko

Maks. 1 poeng
Totalt 4 poeng

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – c. Innboet?
1.

Når må du uansett sørge for din egen innboforsikring?
a. Når du flytter fra foreldrehjemmet for godt
b. Når du eier er verdier for mer enn 200.000 kroner
c. Når du eier er verdier for mer enn 300.000 kroner
Maks. 1 poeng

2.

Dekker innboforsikringen din utskifting av gamle, utslitte møbler?
a. Ja
b. Nei
c. Bare hvis du har superforsikring
Maks. 1 poeng

3. Hva menes med uttrykket grov uaktsomhet?
a. Et hendelig uhell
b. En grovt kriminell handling
c. En spesielt skjødesløs handling
Maks. 1 poeng

4. Hva menes med uttrykket sikkerhetsforskrift?
a. En regel som du må ha fulgt for å kunne kreve erstatning
b. Det samme som en lov
c. Et forsikringsjuridisk begrep som du ikke trenger å vite noe om
Maks. 1 poeng

5. Hva er kravene for at sykkeltyveri er dekket under hjemforsikringen?
a.
b.
c.
d.

Hvis den ikke er låst, må den være oppbevart i et låst rom
Den må koste minst 10.000 kroner
Den må være låst hvis du parkerer den ute
Den må være tyverimerket
Maks. 2 poeng

6. Hva kan du bruke Finans Norges innbokalkulator til?
a. Som shoppingguide når du skal handle nye møbler
b. Nøyaktig beregning av verdien av innboet ditt
c. Grovberegning av verdien av innboet ditt
Maks. 1 poeng
Totalt 8 poeng

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – d. Ferieturen?
1.

Hvilke 5 hovedområder dekkes av en reiseforsikring?
Maks. 5 poeng

2. Omtrent hvor stor andel av de som har kjøpt reiseforsikring, får bruk for
reiseforsikringen sin i løpet av året?
a. Rundt 5 prosent
b. Rundt 10 prosent
c. Rundt 20 prosent
Maks. 1 poeng
3. Hva menes med Internasjonalt helsekort?
a. Et helsesertifikat utstedt av EU og FN
b. En legeerklæring oversatt til engelsk
c. Et bevis for medlemskap i den norske folketrygden
Maks. 1 poeng
4. Hvilke fordeler er det med å ha en helårs reiseforsikring framfor en
enkeltreiseforsikring?
a. Den gjelder også på vinterføre
b. Den gjelder uansett når du drar og hvor mange ganger du drar på ferie i løpet av året
c. Den har mye bedre dekning hvis uhellet er ute
Maks. 1 poeng
5. Når dekker avbestillingsforsikring (velg to av alternativene under)?
a. Når du blir alvorlig syk under reisen
b. Når det er blitt brann eller annen alvorlig skade i din bopel
c. Når du prioriterer noe annet enn å gjennomføre den planlagte reisen
Maks. 2 poeng
Totalt 10 poeng

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – e. Liv og helse?
1. Hvorfor er 26 år en viktig aldersgrense når det gjelder uførepensjon?
a. Hvis du blir ufør før du er 26 år får du ingen uførepensjon
b. Hvis du blir ufør før du er 26 år får du et tillegg til uførepensjonen
c. Hvis du blir ufør før du er 26 år får du dobbel uførepensjon
Maks. 1 poeng

2. Omtrent hvor mange uføre under 30 år er det i Norge?
a. Rundt 5.000 – 10.000
b. Rundt 15.000 – 20.000
c. Rundt 100.000 – 110.000
Maks. 1 poeng
3. Hvorfor er uføreforsikring vanligvis billigere for yngre enn for eldre?
a. Fordi det er mest rettferdig
b. Fordi yngre har dårligere råd
c. Fordi yngre har lavere sannsynlighet for å bli uføre enn eldre
Maks. 1 poeng
Totalt 3 poeng

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – f. Bilen?
1. Hva er årsakene til at ansvarsforsikringen (trafikkforsikring) er obligatorisk?

a.
b.
c.
d.

Det sikrer at forsikringsselskapene får inn store nok inntekter
Det sikrer at alle trafikkskadde får erstatning
Det gir økt status for bileieren
Motorvogner anses av myndighetene som spesielt farlige gjenstander

Maks. 2 poeng
2. Hva er årsaken til at forsikringsselskapene ofte har høyere premier for unge bilførere?

a. Det er fordi de unge statistisk forårsaker flere og alvorligere trafikkskader enn eldre
b. Det er fordi de unge har bedre råd til å betale enn de eldre
c. Det er fordi de unge har godt av å lære seg at allting koster penger
Maks. 1 poeng
3. Hva betyr uttrykket bonus i bilforsikring?

a. Tilleggsytelser, for eksempel gratis brannslukkingsapparat eller lignende
b. Attest for god og sikker kjøring
c. Avslag i premien fordi du ikke hadde skader året før
Maks. 1 poeng
Totalt 4 poeng

Oppgaver – 4. Ulike livsfaser – ulike forsikringsbehov
1. Hva er de beste argumentene for å være med i en kollektiv forsikringsordning?
a.
b.
c.
d.

Alle er med!
De dekker de flestes behov
Du betaler for det i alle fall!
De er rimelige!

Maks. 2 poeng
2. Hvorfor bør samboere med felles boliggjeld tegne hver sin livsforsikring som begunstiger
den andre?
a. Du må det for ikke å bryte arveloven!
b. Alle gjør det!
c. Det gjør at den andre økonomisk i stand til å beholde boligen hvis den ene dør!
Maks. 1 poeng
3. Hvilke tre forsikringer er i følge rådene i denne undervisningspermen de viktigste for en
enslig student på 20-25 år, som bor på hybel?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mobiltelefonforsikring!
Uføreforsikring
Sportsutstyrforsikring
Reiseforsikring
Innboforsikring
Pensjonsforsikring

Maks. 3 poeng
Totalt 6 poeng

Du kan oppnå totalt 46 poeng.

Fasit til forsikringsoppgaver
Oppgaver – 1. Generelt om forsikring
1. Oppvarmingsspørsmål: Hvilke(n) forsikring(er) tror du at du trenger i din nåværende
livssituasjon?
Svar:
Bor du hjemme hos dine foreldre, sørger som regel de for innboforsikringen. Du kan trenge
reiseforsikring hvis du skal på reise og det kan være lurt å ha en uføreforsikring.
2. Oppvarmingsspørsmål: Hvilke(n) forsikring(er) tror du at du trenger om fem år?
Svar:
I tillegg til forsikringene ovenfor, kanskje egen innboforsikring og mc- eller bilforsikring?
3. Oppvarmingsspørsmål: Hva legger forsikringsselskapene i begrepet risikoadferd?
Veiledende svar:
Å være generelt uforsiktig, ta store sjanser, ikke tenke gjennom konsekvensene av egne
handlinger på forhånd.
4. Oppvarmingsspørsmål: Gi tre argumenter mot forsikringssvindel!
Fire gode svar:
 Det kommer på rullebladet hvis du blir tatt
 Du kan miste retten til å ha forsikringer
 Det er veldig pinlig å bli tatt
 Det er tilfredsstillende å greie seg gjennom livet uten å jukse

Oppgaver – 2. FNOs guide til forsikring
Riktig alternativ er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a
b, d og f
b, d og e
b
b
c

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – a. Mobilen?
Riktig alternativ er:
1. b
2. a

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – b. Mopeden?
Riktig alternativ er:
1. a
2. b

3. b
4. c

Oppgaver 3. Hva bør forsikres – c. Innboet?
Riktig alternativ er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a
b
c
a
a og c
c

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – d. Ferieturen?
Riktig alternativ er:
1. Reisegodsforsikring, Reisesykeforsikring, Reiseulykkesforsikring, Reiseansvarsforsikring,
Avbestillingsforsikring
2. b
3. c
4. b
5. a og b

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – e. Liv og helse?
Riktig alternativ er:
1. b
2. b
3. c

Oppgaver – 3. Hva bør forsikres – f. Bilen?
Riktig alternativ er:
1. b og d
2. a
3. c

Oppgaver – 4. Ulike livsfaser – ulike forsikringsbehov
Riktig alternativ er:
1. b og d
2. c
3. b, d og e

Slik skaffer du deg
økonomisk oversikt

Setter du opp et årsbudsjett, vil det være ditt viktigste hjelpemiddel for å få oversikt over din
løpende økonomi og hva pengene dine går til. Bruker du for eksempel pengene dine slik du
ønsker? Setter du opp et budsjett, kan du lettere ta stilling til det. Hender det at du kommer
«skjevt» ut en måned? Et budsjett hjelper deg til å styre økonomien bedre.
Mange får en overraskelse når de ser hva pengene går til. Det er relativt enkelt å holde oversikt
over de faste utgiftene, mens det er noe helt annet med det daglige forbruket som kan variere fra
måned til måned. Sjekk nettbanken din, og eventuelle papirer som gir oversikt over inntektene og
utgiftene dine, som for eksempel regninger og kvitteringer. Fordel de faste utgiftene dine på
månedsbasis.

Budsjett
Mange nettbanker har gode verktøy for å sette opp budsjett. Når du bruker et slikt verktøy, får du
et godt bilde av hva du bruker pengene dine til, fordi utgiftene legges i forskjellige kategorier.
Budsjettet hjelper deg å kontrollere forbruket gjennom året, og du kan også sammenligne fra
måned til måned. Sjekk om din bank tilbyr dette, og bruk det for å skaffe deg oversikt.

En praktisk oppfølging
Noen måneder vil utgiftene sannsynligvis være høyere enn inntektene. Da er det viktig at du har en
liten reserve i bakhånd. En smart måte å bygge opp en slik reserve på er å opprette en
reservekonto ved siden av din vanlige brukskonto, og avtale med banken automatisk overføring av
et bestemt beløp fra brukskontoen til reservekontoen hver måned. Da vet du at det som er igjen på
lønnskontoen ved månedens slutt, kan disponeres uten at det fører til problemer på et senere
tidspunkt.

Bruker du for mye penger? Foreta først en kritisk gjennomgang av de variable utgiftene. Tenk
gjennom hva du bruker til for eksempel snacks, kafébesøk, kioskvarer og ulike impulskjøp. Sjekk
nettbanken! Som regel er store kjøp nøye planlagt, mens det er vanskeligere å holde rede på
småutgifter.
Det kan også være en god idé å se på hva som er nødvendig og hva som ikke er nødvendig når det
for eksempel gjelder kostbare fritidsinteresser. Betaler du for et dyrt halvårskort på helsestudio,
men slutter å trene etter to måneder? Du kan spare mye ved å være mer bevisst på slike utgifter.
Har du lån?
Det er lettere å holde kontroll over renter og avdrag på lån når du betaler en gang pr. måned enn
når du betaler en gang pr. kvartal eller pr. halvår. Men husk å sjekke om du må betale mer i gebyrer
dersom du ønsker å betale hver måned i stedet for én gang i kvartalet. Et annet godt råd er å sjekke
om du selv kan velge hvilken dato du skal betale renter og avdrag på lånet, slik at denne
sammenfaller med lønningsdagen din eller dagen for utbetaling av stipend og lån.
Vær aktiv og sammenlign priser, også når det gjelder banktjenester og forsikringer.

Standardbudsjettet for forbruksutgifter kan være et greit utgangspunkt. Det viser alminnelige
forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å
opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og
kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær,
hygieneartikler o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som møbler,
elektrisk utstyr o.l. Lenke til standardbudsjettet: http://www.sifo.no/page/Lenker//10242/10278

Før eller siden erfarer de fleste at det påløper en stor, uventet utgift, og det typiske er til
tannlegen eller bilverkstedet. En slik regning kan få økonomien i skikkelig ubalanse, hvis du ikke
har tatt høyde for det i budsjettet. Opprett en egen reservekonto til dette. Hvor stor den skal
være? Det er helt avhengig av hvilken livssituasjon du er - jo større økonomiske forpliktelser, desto
større reserve.

Hva kan du gjøre hvis utgiftene er større enn inntektene?
Dersom utgiftene på årsbasis er høyere enn inntektene, bør du gå gjennom følgende punkter:







Trenger dere medlemskap i de lag/foreninger dere er med i?
Kan dere stryke abonnementer på noen blader eller aviser?
Har dere råd til den ekstra pensjonsforsikringen?
Kan dere redusere bilbruken?
Kan dere redusere telefonbruken? Trenger dere både fasttelefon og mobil?
Kan noen i familien ta ekstrajobb eller arbeide overtid?

Sannsynligvis vil dere finne det enklest å redusere de variable utgiftene:
 Kan dyre kjøp utsettes?
 Kan dere kjøpe færre klesplagg?
 Er det mulig å feriere på en billigere måte?
 Kan kostholdet gjøres enklere uten at det blir usunt?
 Kan dere handle mer på tilbud og salg?
 Kan dere spare noe ved å handle mat‚ en gang i uken i stedet for hver dag?
 Kan dere kjøpe brukt det dere vanligvis kjøper nytt?
 Har dere for dyre lån?
 Kanskje dere kan gjøre noe med eksisterende lån? Her kan dere søke hjelp i banken.

Spesielt om strømutgiftene
De varierer mye og det kan være en del å spare ved å foreta noen enkle grep:
 Senk temperaturen inne
 Skift til sparepærer og sparedusj
 Slukk lyset i rom som ikke er i bruk
Mer omfattende tiltak vil være å installere ovner med termostat, varmepumpe og etterisolering.

Bruk av dagligbanktjenestene
Hvordan bruker du betalingskort og betaler regninger? Her er det også mulig å spare penger.
Undersøk muligheten for å betale faste regninger via avtalegiro. Det er både enkelt og trygt og gir
deg oversikt over økonomien.
Den som har problemer med økonomien, bør sørge for at så mange utgifter som mulig blir betalt
på månedsbasis. Det er for eksempel lettere å holde kontroll over renter og avdrag på lån som
betales en gang i måneden enn for eksempel en gang pr. halvår.

Mange små bekker blir til en stor å
Hvordan bruker du pengene dine? Hvor mye blir det pr år? Registrer hvor mye du bruker pr
måned og beregn hvor mye det blir i løpet av et år.
Brus
Godteri
Kaffe
Pengespill
Impulsshopping
Mobilbruk
Aviser/blader
Hurtigmat
Tenk på at beløpene er etter skatt. I virkeligheten må du kanskje tjene enda mer for å kunne
finansiere dette forbruket.

Normalforbruk for ungdom?
Sjekk standardbudsjett for forbruksutgifter: http://www.sifo.no/page/Lenker//10242/10278

Dagligbankbruk for bedre kontroll over økonomien:







Skaff deg et budsjett.
Sjekk kredittkortbruken når du er i nettbanken
Betal regningene ved forfall. Utsettelser kan koste meget dyrt.
Unngå ny kredittgjeld før den gamle er betalt.
Be om et møte med en rådgiver i banken, om du ønsker hjelp
Mange banker har SMS-varsling om saldo, innbetalinger og forfall, bruk disse.

Budsjett – økonomisk oversikt

1) Forbruk eller sparing? - test deg selv
Hvilken holdning har du til din egen økonomi? Er du mest opptatt av å bruke pengene med en
gang du får dem, eller synes du det er morsomt å spare? Denne testen er uhøytidelig. Likevel bør
du gjennomføre den. Ta utgangspunkt i din egen økonomi når du svarer. Legg sammen
poengsummene for hvert spørsmål og se hvilken "karakter" du får:
JA

NEI

DINE
POENG

1) Må du bruke alle lommepengene dine med en gang du får
dem?

0

6

2) Må du stadig vekk låne penger av andre?

0

6

3) Holder lommepengene dine til neste ”lønningsdag” ?

6

0

4) Setter du jevnlig av et bestemt beløp til sparing?

6

0

5) Kjøper du ofte ting på impuls?

0

6

6) Har du en egen sparekonto i banken?

6

0

7) Må du hjelpe til hjemme for å få lommepenger?

6

0

8) Har du et bestemt mål med sparingen din?

4

0

9) Diskuterer dere økonomi hjemme?

4
6

0
0

10) Vet du hva du bruker pengene dine til?

2. Oppgave for klassen
Hva er gjennomsnittspoengene for elevene i klassen?
Er det noen systematisk forskjell på hvordan gutter og jenter svarer?
Tell opp poengene og lag søylediagram basert på resultatene.

3. Oppgave – budsjett for Per
Per bor hjemme mens han går andre året på videregående skole. To ettermiddager i uken
arbeider han i en butikk, og på denne jobben regner han med å tjene 2.000 kroner pr mnd.
I mai og juni regner han med å ha disse utgiftene:

Klær og sko
Lesestoff og musikk
Kino/ videoleie
Fritid og sport
Kafé og diskotek
Reiseutgifter
Godterier
Andre utgifter

Mai, kroner
500
200
90
300
160
200
140
250

Juni, kroner
750
200
150
300
350
150
200
250

Pr. 1.mai har Per en pengebeholdning på kr 120.
Sett opp et budsjett for Per for mai og juni. Hvor stor er pengebeholdningen pr 30.juni?
Gi en vurdering av forbruket til Per.
Per kommer på at han har glemt å ta med kjøp av tre fødselsdagspresanger i junibudsjettet. For
disse tre gavene regner han med en gjennomsnittspris på 95 kroner. I tillegg blir han helt uventet
invitert på sommerfest (spleiselag) hos en klassevenninne og må ut med 150 kroner til dette. Hvor
stort blir budsjettoverskuddet, eventuelt – underskuddet i juni når han tar hensyn til disse
opplysningene? Har Per nok penger til både å kjøpe gavene og å gå på festen?
I tilfelle du finner ut at han ikke har nok penger: Kan du foreslå hvilke innsparinger han bør foreta
på budsjettet slik at det kommer i balanse. Gi en begrunnelse for spareforslagene dine.
Hva er hensikten med å sette opp et budsjett?

Momenter til oppgaveløsning: Budsjett – økonomisk oversikt
Oppgave 1. Forbruk eller sparing - Legg sammen poengene dine og se hvilken
karakter du får:
Poengsum 0 - 19 : Beklager, men du bør nok skjerpe deg. Du har ingenting å tape på tenke
gjennom hvilke holdning du har til din personlige økonomi. Ta spørsmålet om personlig økonomi
opp med foreldrene dine, og ta gjerne kontakt med banken..
Poengsum 20 - 39 : Du er på rett vei, men har fremdeles muligheter til å forbedre
privatøkonomien. Foretar du en gjennomgang av økonomien din, vil du kanskje oppleve at du kan
få enda mer ut av pengene dine. Det er ikke sikkert det er så mye som skal til.
Poengsum 40 - 56 : Gratulerer! Du har god oversikt over økonomien din og har grunn til å være
fornøyd med deg selv. Sannsynligvis har du også god råd og kan unne deg noen utskeielser i ny og
ne. Det har du ærlig fortjent.
Oppgave 3. Oppgaven kan løses på ulike måter:
1. Elevene kan lage regnearkmodellen selv og løse oppgaven. Da vil nok en skoletime være
utilstrekkelig for de fleste elevene.
2. Oppgaven kan også løses uten å bruke regneark. Skrivearbeidet kan reduseres ved å dele ut
budsjettskjema til elevene, og da skal de bare fylle inn tekst og tall.

Mai

Inntekter

Juni
2.000

2.000

500
200
90
300
160
200
140
250

750
200
150
300
350
150
200
250

1.840

2.350

160

-350

Utgifter
Klær og sko
Lesestoff og musikk
Kino og videoleie
Fritid og sport
Kafé og diskotek
Reiseutgifter
Godterier
Andre utgifter
Sum utgifter
Inntekter – utgifter
Pengebeholdning 1.mai
Overskudd mai
Underskudd juni
= Beregnet pengebeholdning 30.juni

120
+160
-350
-70

Betalingsproblemer

For mange unge skylder for mye penger. Tall fra inkassobransjen tidligere i år viste at 28.000
unge i alderen 18-26 år har en eller flere betalingsanmerkninger.(Kilde: Bisnode 2014)
Konsekvensene kan bli langt mer alvorlig enn man er klar over.
Ca 5 prosent i aldersgruppen har betalingsanmerkning og hver betalingsanmerkning er i snitt ca
11.000 kroner. (Kilde:Bisnode 2014) Selv om betalingsproblemer totalt sett gjelder få personer, gir
det grunn til bekymring at flere unge sliter med økonomisk styring og kontroll.

Ofte ikke store beløp, men store konsekvenser
Summen av de samlede betalingsanmerkningene er kanskje ikke spesielt høy. Verre er imidlertid
konsekvensene av anmerkningene. Mange unge er ikke klar over at hvis man skal søke boliglån
eller jobb, så kan en inkassosak resultere i at man verken får lånet eller jobben de søker. Dette
kommer på toppen av høye kostnader knyttet til nedbetaling av gjelden og inkassogebyrene.

Problemene forverres
Situasjonen for personer med betalingsanmerkninger og kredittgjeld forverres ofte raskt ved at
gamle lån betales med nye lån. En slik negativ spiral fører til at gjelden øker raskt. I tillegg vokser
kredittomkostningene. Risikoen for nye anmerkninger øker også betraktelig.

Løsningen
Ser man på gjennomsnittsbeløpet som knytter seg til anmerkningene hos de 28 000 personene,
bør det være mulig å komme seg ut av problemene med relativt enkle grep. I snitt skylder hver
enkelt i overkant av 11 000 kroner. Et beløp de fleste kan nedbetale. Dette krever imidlertid et
bevisst forhold til planlegging av privatøkonomien.

Budsjett
Svært mange kan få slettet kredittanmerkningene på kort tid. Løsningen for å klare dette, er ofte
et personlig budsjett. De aller fleste har en form for inntekt. Det viktigste er å sette av et fast
beløp fra inntekten hver måned.

Konsekvenser av betalingsanmerkninger
Er du klar over at betalingsanmerkninger kan føre til:
 At du ikke får tatt opp lån
 At du ikke får kredittkort
 At du ikke får mobilabonnement
 At du kanskje ikke får den jobben du ønsker

Når er du gammel
nok til å ...?

Når du fyller 18 år, er du myndig og kan på egen hånd bestemme i personlige og økonomiske
spørsmål. Etter loven er det vergen og overformynderiet som ivaretar den mindreåriges
interesser. Normalt vil vergen være foreldrene eller andre som eventuelt har fått
foreldreansvaret. De skal ivareta dine interesser og har plikt til å forsørge deg økonomisk til du
fyller 18 år. De handler også på vegne av deg der du som mindreårige mangler rettslig handleevne.
Se Vergemålsloven, Barneloven og Finansavtaleloven. Lovene finnes på Lovdata: www.lovdata.no
I hver kommune skal det være et overformynderi. Det skal føre tilsyn med vergen og forvalte den
mindreåriges pengemidler. Overformynderiet må samtykke til økonomiske disposisjoner av mer
vidtrekkende karakter på den umyndiges vegne.
Her er noen viktige aldersgrenser:

13 år
 Du har rett til fritak for skatt (frikort) innenfor bestemte grenser. Fribeløpet for ungdom er
39 950 kroner i 2014. Hvis du tjener mer enn det, må du skaffe deg et vanlig skattekort.
 Du er gammel nok til å levere egen selvangivelse for arbeidsinntekt.
 Du kan ta lettere arbeid som ikke går ut over helse og skolegang, for eksempel som
barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Foreldrene dine må være enige i dette.
 Du kan åpne bankkonto og få betalingskort som er ment for mindreårige, hvis foreldrene
dine samtykker.

14 år
 Du har rett til å bli hørt av foreldrene dine i økonomiske spørsmål som angår deg selv.

15 år
 Du har rett til selv å velge utdanning.
 Du har tett til å bruke selvtjente penger etter eget ønske, men foreldrene dine kan likevel
sette grenser.
 Du har rett til å ta lønnet arbeid, såfremt skoleplikten ikke er til hinder for det. Foreldrene
dine har
 Du er over den kriminelle lavalder, og kan bli straffet med pengebot eller fengsel om du
bryter loven.
 Du kan fritt melde deg inn i eller ut av foreninger. Det gjelder for eksempel en politisk
ungdomsorganisasjon. Hvis slikt medlemskap medfører kostnader, har du ikke uten videre
krav på at foreldrene dine dekker dette.
 Du har rett til en plass i videregående skole etter du er ferdig med ungdomsskolen.
 Du kan øvelseskjøre på lett motorsykkel eller moped på bestemte vilkår.

16 år
 Du kan øvelseskjøre bil. Det gjelder spesielle regler for ledsageren du har med deg, og bilen
må utstyres og merkes etter bestemte regler (L-skilt).
 Du kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel.
 Du har rett til videregående opplæring i tre år etter ungdomsskolen, og eventuelt i flere år
hvis utdanningen varer lenger.
 Du kan søke lån og stipend til videregående opplæring, dersom foreldrene dine
samtykker.(Statens Lånekasse for utdanning)

17 år
 Du er gammel nok til å levere egen selvangivelse for både egen inntekt og egen formue.

Inntil 18 år
 Du kan tegne livsforsikring med samtykke fra foreldrene dine. Etter loven er det ingen nedre
aldersgrense for å gjøre dette, men det kreves likevel at foreldrene og overformynderiet er
enige.

18 år









Du er myndig, og du kan selv bestemme fullt ut i personlige og økonomiske spørsmål.
Du kan ta opp lån på egen hånd.
Du kan opprette bankkonto på egen hånd.
Du kan overta et kausjonistansvar. Som kausjonist forplikter man seg til å betale hvis en
som tar opp et lån ikke gjør opp for seg.
Du kan tegne livsforsikring uten samtykke fra foreldrene dine.
Du har stemmerett ved valg.
Du har rett til å kjøpe øl og vin, men for å kjøpe brennevin (alkohol med 22 prosent vol. eller
mer) må du være 20 år.
Du kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel lastebil og vogntog under spesielle
omstendigheter.

Ordliste
Noen ord du ikke forstår? Ikke så rart, finansverdenen er full av vanskelig terminologi.
Derfor en miniordliste.
Avkorting av erstatning

Dersom det skjer en skade som ikke ville skjedd dersom du hadde fulgt
sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen (se dette), kan du risikere å få avkortet, eller
nedsatt erstatningen. Et eksempel kan være at det oppstår brann, du får ikke slukket
brannen fordi du ikke hadde brannslange.
Aldersfradrag

Fradrag eller reduksjon i erstatningen som brukes når en skadd eller stjålet gjenstand
begynner å bli gammel. For eksempel regnes en sykkel som ny i de tre første årene og du
får erstattet det den kostet deg. Er den mer enn tre år gammel er den ikke så mye verd
lenger og du får ikke full erstatning.
Bankklagenemnda (BKN)
Tidligere navn på klageorgan for banksaker. Heter nå Forsikringsklagenemnda Bank.
Se Finansklagenemnda nedenfor. Se nemndas egne nettsider
E-faktura

Elektronisk fakturering (e-faktura) er bankenes løsning for elektronisk formidling og
presentasjon av regninger rett i nettbanken. Løsningen gjør det enklere for kundene å
motta, holde oversikt over og betale regninger i nettbanken. For bedriftene blir det også
enklere å følge opp innbetalinger fra kundene.
Elektronisk fakturering gjør det langt enklere å betale giroer over internett og det er
ventet fortsatt stor vekst i bruken av denne tjenesten.
Effektiv rente

Den renten man betaler når alle lånekostnadene, det vil si gebyrer, provisjoner og andre
kostnader er tatt med. Den effektive renten er høyere enn den renten som oftest oppgis
(den nominelle renten). Bankene oppgir både nominell og effektiv rente når man tar opp
et lån.
Egenandel

Den delen av skaden du må betale selv. Egenandel brukes for å avskjære de minste
skadesakene. De koster mye i saksbehandling. Skulle absolutt alle skadesaker
saksbehandles og erstattes, ville det bli svært fordyrende og forsikringspremien ville økt
for alle.
Egenandelen gjør også at det koster litt å melde en skadesak. Det virker
skadeforebyggende fordi det motiverer folk til å bli litt mer forsiktige.

Erstatning

De pengene forsikringsselskapet betaler deg for verdien av de tingene du har tapt ved en
forsikringsskade.
Falck Sykkelregister

Register over sykler i Norge. Når sykkelen er registrert her får du et Falck klistremerke til
sykkelen som er vanskelig å slipe bort. Tyvene har mindre lyst til å stjele en merket sykkel.
Dessuten gjør merket det lettere å få sykkelen tilbake hvis den blir funnet igjen.
Forsikringsselskapene krever nå stort sett merking av sykkelen for å utbetale
tyverierstatning.
Finansklagenemnda (FinKN)

Et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle
tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene
forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemnda består av et sekretariat og
fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda
Skade og Finansklagenemnda Eierskifte. Se nemndas egne nettsider
Forsikringsavtaleloven

En spesiallov som angir hvordan forsikringsavtalen kan utformes.
Forsikringsavtalen

Avtalen du har med forsikringsselskapet. Består av to deler:
1. Forsikringsbeviset:
Hovedsiden foran i forsikringsavtalen som i korte trekk viser de viktigste
bestemmelsene i forsikringsvilkårene.
2. Forsikringsvilkårene:
Inneholder alle reglene i forsikringsavtalen; blant annet hva som er forsikret, hvem
forsikringen gjelder for, når forsikringen gjelder, hvilke erstatningsregler og hvilke
sikkerhetsforskrifter som gjelder.
Forsikringsklagekontoret (FKK)

Tidligere navn på klageorgan for forsikringssaker. Heter nå Finansklagenemnda Skade eller
Finansklagenemnda Person. Se Finansklagenmenda ovenfor. Se nemndas egne nettsider

Forsikringsskade

Ikke alle typer skader blir erstattet. For å være en forsikringsskade må skaden være
omfattet av forsikringen.
Den må dessuten i utgangspunktet ha skjedd plutselig og uforutsett. Det vil si at den ikke
må være gjort med vilje eller skjedd ved grov uaksomhet eller skyldes mangel på
nødvendig vedlikehold. Hvis du med vilje kjører bilen din inn i husveggen er ett eksempel,
hvis vannet strømmer gjennom taket fordi eldgammel takpapp ikke er blitt skiftet ut, er
det et annet eksempel. Rene slitasjeskader er heller ikke dekket.

Forsikringspremie

Prisen du må betale for en forsikring. Premie høres kanskje litt rart ut. Du får jo ikke
akkurat noen premie når du må betale for noe. Men ordet kommer fra engelsk, hvor
premium kan bety pris.
Forsikringstilfelle
Når det har skjedd en skade eller ulykke som er dekket av forsikringen
Frarådingsplikt

Etter finansavtaleloven har bankene en plikt til å fraråde en kunde å oppta lån, dersom
kundens totale økonomiske situasjon tilsier at han/hun vil få problemer med å betjene
lånet.
Fullverdiforsikring

Betyr at boligen din er forsikret for sin fulle verdi, dvs hva det vil koste å bygge det opp
igjen hvis det brenner helt ned. La oss si at forsikringsselskapet har beregnet husets
fullverdi til 1. million kroner. Selv om det skulle koste mer enn 1 million å bygge opp igjen
huset, får du likevel full erstatning fordi det er forsikringsselskapets ansvar å beregne
riktig fullverdi.
Fullverdiforsikring gjelder bare for selve huset. Tilstrekkelig forsikringssum for innboet har
du selv ansvaret for.
Gebyr

Priser du betaler for de ulike banktjenestene. Et gebyr skal stå i rimelig forhold til hva det
koster å produsere tjenesten.
Kausjon (simpel kausjon)

Erklæring som kausjonist undertegner som garanti for oppfyllelse av en økonomisk
forpliktelse for en annen person. Ved mislighold kan kreditor, etter først å ha søkt dekning
hos skyldneren, søke dekning hos kausjonist.
Pantelån

Vanligste form for boliglån. Lånet gis med pant i fast eiendom, dvs. vanligvis den boligen
som du har finansiert ved hjelp av et lån.
Phishing
Såkalte phishing-angrep utgjør en økende andel av banksvindelen. Phishing-angrep dreier seg om
å lure brukere til å oppgi fortrolig informasjon til falske nettsteder. Det kan være en nettside som
ser akkurat ut som nettsiden til din egen bank. Men den er falsk, og er lenket rett opp mot
kriminelle nettverk. De misbruker informasjonen din så fort de får tak i den.

Råd og forholdsregler:


Oppgi aldri kortnummeret ditt bortsett fra når du selv har tatt initiativet til en handel.
Bankene, Mastercard eller Visacard vil aldri sende ut henvendelser der du bes om å
oppgi ditt kontonummer. Det er jo opplysninger de sitter på fra før.
 Bruk de store, seriøse nettbutikkene, hvis du skal handle på nettet.

Rentemargin

Den differansen en bank har mellom gjennomsnittlig rente på utlån (lånerenten) og innlån
(plasseringsrenten).
Regneeksempel: Hvis en bank gir en sparekunde med 1 million i banken en
plasseringsrente på 3 prosent p.a. blir bankens årlige rentekostnad 30.000 kroner. Hvis
banken samtidig snur seg rundt og tilbyr en lånekunde et lån på 1 million kroner til 5
prosent rente, blir bankens årlige renteinntekt 50.000 kroner. Differansen i rentene på
disse to lånetransaksjonene gir banken en årlig inntekt på (50.000-30.000) 20.000 kroner.
Rentemarginen er vanligvis bankens viktigste inntektskilde.
Sikkerhetsforskrifter

Regler for hvordan du må sikre deg eller om du må gjøre noe eller unnlate å gjøre noe, for
at du skal få full erstatning. Eksempel på sikkerhetsforskrift: Huset må ha minst én
røykvarsler i hver etasje og enten husbrannslange eller brannslukningsapparat.
Skimming

Skimming er kortsvindel som følge av at svindlere har tilegnet seg innhold i kortets
magnetstripe gjennom leserutstyr påmontert minibanker/kortlesere og kopiert denne
over i andre kort. Samtidig har svindlerne skaffet seg tilgang på tilhørende PIN-koder, ofte
gjennom videoovervåkning.
Råd og forholdsregler:


Skjul alltid koden din. Risikoen for at noen kikker over skulderen din og deretter stjeler
kortet ditt er størst når du bruker kortet.
 Hvis du har blitt distrahert, bør du sjekke om du fortsatt har lommeboken din.
 Sperr kortene dine umiddelbart hvis du blir utsatt for noe
Skadelidte

Den som er rammet av et forsikringstilfelle.
Tyveri og innbruddstyveri

Tyveri (uten innbrudd) betyr at noen har stjålet noe fra boligen din. Innbruddstyveri betyr
at noen har måttet bryte seg gjennom en låst dør før de har stjålet noe fra boligen din.
Ved innbruddstyveri gis erstatning opp til den forsikringssummen du velger. Ved tyveri
uten innbrudd gis erstatning bare opp til en begrenset sum, eksempelvis opp til 20.000
kroner.

Flere bankuttrykk på Finans Norges hjemmeside: se her
Mer informasjon hos Norges Bank: se her

