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Enkle tips 
til bedre økonomi

Enkle tips 
til bedre økonomi

Sykmeldt?
ta grep om økonomien når inntekten blir redusert



Redusert inntekt – hva nå?
Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uføre-
pensjon vil gi en betydelig nedgang i inntekt, som hovedregel vil du få 
66 prosent av din tidligere inntekt.

NAV har erfart at denne inntektsnedgangen for mange kan være krevende. 
Økt bekymring for egen økonomi kan bli en 
tilleggsbelastning på veien mot å bli frisk. 
For noen kan bekymringer over egen økonomi 
forverre helsesituasjonen ytterligere.
dersom du ikke har andre muligheter som kan 
kompensere for din inntektsnedgang bør du 
tilpasse dine utgifter til din nye inntekts- 
og livssituasjon.

kommer du i en slik situasjon kan NAV bistå deg 
med rådgivning i forhold til daglig økonomi og gjelds-
problematikk. Ofte er det små, men nødvendige grep
i økonomien som kan utføres - og denne brosjyren 
vil forhåpentligvis være et hjelpemiddel for deg 
i dette arbeidet.

Vi anbefaler at du ber om veiledning fra din 
kontaktperson i NAV dersom du har spørsmål 
som du ikke får besvart ved hjelp av 
denne brosjyren.



* Pr 1 mai 2012 utgjør 1G  kr 82 122,-

Sykepenger
Formålet med syke-
penger er å dekke 
ditt inntektstap som 
yrkesaktiv dersom 
du er arbeidsufør på 
grunn av sykdom eller 
skade. Dersom du er 
selvstendig nærings-
drivende gjelder egne 
regler.

•  Ved innvilgelse av 
sykepenger, fastsettes det 
et sykepengegrunnlag. Ut-
gangspunktet for fastsettelse 
av sykepengegrunnlaget er 
tidligere personlig arbeids-
inntekt.

• Sykepengegrunnlaget kan 
ikke overstige seks ganger 
Folketrygdens grunnbeløp 
(G)*

• Sykepengene utbetales 
som hovedregel i 52 uker. 
Hvis du etter endt sykmeld-
ingsperiode fortsatt ikke kan 
gå tilbake til ditt arbeid og 
dette skyldes helsemessige 
forhold, vil NAV vurdere 
om du fyller vilkårene for       
a nd re  y t e l s e r  g j ennom 
Folketrygden – eksempelvis        
arbeidsavklaringspenger 
eller uførepensjon. Som 
hovedregel gir dette en be-
tydelig nedgang i inntekt til 
cirka 66 prosent av tidligere 
inntekt

Arbeids-
avklarings-
penger

Formålet med       
arbeidsavklaringspenger 
(AAP) er å sikre 
inntekt for deg mens 
du får aktiv behan-
dling, deltar på et 
arbeidsrettet tiltak 
eller får annen oppføl-
ging med sikte på at du 
beholder eller skaffer 
deg arbeid.

• AAP beregnes ut i fra din 
pensjonsgivende inntekt året 
før eller på bakgrunn av gjen-
nomsnittet av de siste tre år 
før arbeidsevnen ble nedsatt 
med minst halvparten. 

Beregningsgrunnlaget kan 
ikke overstige 6 G.

• AAP gis med 66 prosent av 
fastsatt beregningsgrunnlag.

Uførepensjon

Uførepensjon er en 
varig langtidsytelse og 
skal sikre inntekt for 
deg som har fått din 
inntektsevne eller ar-
beidsevne varig ned-
satt. For beregning 
av denne pensjonen 
gjelder egne regler.

merk at du ved overgang fra 
sykepenger til uførepensjon 
kan få en  lavere utbetaling 
enn ved overgang til AAP.



Eksempel med June
 June har vært sykemeldt fra sitt arbeid i ett år og vil miste en del av sin 
inntekt når hun går over til arbeidsavklaringspenger(AAP). Hun er enslig 
forsørger og har en datter på 11 år. Hun har et brutto årsinntekt på 
400 000 kroner. Hun mottar også barnetrygd og barnebidrag fra NAV. 

I følgende budsjetteksempler vil vi vise  noen av de økonomiske endringene som June kan  
gjøre. Først viser vi budsjettet hennes mens hun har normale utbetalinger – med full lønn 
og utbetalinger en gang i måneden. På neste side ser du et budsjett hvor hun får en reduk-
sjon i sin inntekt – uten å redusere utgiftene sine. deretter et budsjett som viser hvordan 
June justerte budsjettet slik at det ble mer tilpasset hennes endrede økonomiske situasjon.

I budsjett 2 blir det, bak hver enkelt kolonne, stilt spørsmål om June kan endre på budsjettet 
sitt . 

I budsjett 3 er mange av disse endringene foretatt.  Vi har kalt disse endringene generelle 
tips og råd. Disse finner du også igjen bakerst i brosjyren, merket med samme tall. På den 
måten kan du enkelt  relatere rådene til det praktiske eksempelet. 

det er også laget et eget budsjetteksempel hvor du selv kan fylle inn egne tall fra 
din husholdsøkonomi.

det er verd å merke seg at når June går over til arbeidsavklaringspenger 
vil hun også få utbetalinger fra NAV hver 14 dag.  
dette er endringer hun bør tilpasse i sin økonomi. 
erfaringsmessig er det mange som synes 
dette er noe krevende.



Forklaringer til budsjettene
Budsjettene er gjennomsnittsbudsjett. Noen av utgiftene forfaller hver måned, mens andre 
forfaller sjeldnere som hvert kvartal, eller hvert halvår. eksempelvis må June sette av tusen 
kroner hver måned, slik at hun får råd til å betale strømregningen på 3000 kroner når den 
forfaller hvert kvartal. det samme kan forklare noen av de variable utgiftene. Hun bruker 
ikke nødvendigvis  300 kroner  hver måned i møbel/inventar kjøp, men hun brukte 3600 
kroner på møbler i november og for å ha nok penger til dette må hun spare 300 kroner  
   hver måned. På den nederste delen av budsjettet har vi hentet 
      utgiftsposter fra Statens Institutt 
      for Forbruksforskning (SIFO), 
      og slått sammen noen poster. 
      dette for å gjøre det så enkelt 
      som mulig. du som bruker  
      budsjettet står imidlertid fritt 
       til å velge en annen 
       inndeling, slik at du får 
       tilpasset det til ditt 
        behov.



Bruttoinntekt 33 333                                                                                  
- Skatt 10 000                                                                                  
Nettoinntekt 23 333                                                                                  
Barnetrygd og barnebidrag 2 650

Husleie 7 000                                                                                    
Strøm 1 000                                                                                    
Forsikring 1 000                                                                                    
Telefon 700                                                                                       
Nrk-lisens 230                                                                                       
Internett 500                                                                                       
Billån 2 000                                                                                    
Sparing 500                                                                                       
Treningskort 500                                                                                       
Canal Digital, kabel- tv 280                                                                                       
Canal Digital, filmkanaler 290                                                                                       
Magasin abonnement 100                                                                                       
Fast telefoni 100
Diverse barn 1 000
Diverse bil 1 750                                                                                    

Mat og husholdningsartikler 4 233
Klær 800
Helse og hygiene 900
Fritid og underholdning 2 000
Møbler og inventar 600
Diverse 500

25 983

9 033Sum variable utgifter

Sum faste utgifter

Sum inntekter

Månedsbudsjett som sykemeldt

Forbruk, sparing og avsetninger til  framtidige utgifter

Faste regninger

Inntekter

Beløp

16 950

Bruttoinntekt 33 333                                                                                  
- Skatt 10 000                                                                                  
Nettoinntekt 23 333                                                                                  
Barnetrygd og barnebidrag 2 650

Husleie 7 000                                                                                    
Strøm 1 000                                                                                    
Forsikring 1 000                                                                                    
Telefon 700                                                                                       
Nrk-lisens 230                                                                                       
Internett 500                                                                                       
Billån 2 000                                                                                    
Sparing 500                                                                                       
Treningskort 500                                                                                       
Canal Digital, kabel- tv 280                                                                                       
Canal Digital, filmkanaler 290                                                                                       
Magasin abonnement 100                                                                                       
Fast telefoni 100
Diverse barn 1 000
Diverse bil 1 750                                                                                    

Mat og husholdningsartikler 4 233
Klær 800
Helse og hygiene 900
Fritid og underholdning 2 000
Møbler og inventar 600
Diverse 500

25 983

9 033Sum variable utgifter

Sum faste utgifter

Sum inntekter

Månedsbudsjett som sykemeldt

Forbruk, sparing og avsetninger til  framtidige utgifter

Faste regninger

Inntekter

Beløp

16 950



Bruttoinntekt  * 22 222                                                               
- Skatt 6 666                                                                 
Nettoinntekt 15 556                                                               
Barnetrygd og barnebidrag 2 650

Husleie 7 000                                                                 
Strøm 1 000                                                                 
Forsikring 1 000                                                                 
Mobiltelefon 700                                                                    
Nrk-lisens 230                                                                    
Internett 500                                                                    
Billån 2 000                                                                 
Sparing 500                                                                    
Treningskort 500                                                                    
Canal Digital, kabel- tv 280                                                                    
Canal Digital, filmkanaler 290                                                                    
Magasin abonnement 100                                                                    
Fast telefoni 100
Diverse barn 1 000
Diverse bil 1 750                                                                 

Mat og husholdningsartikler
Klær
Helse og hygiene
Fritid og underholdning
Møbler og inventar
Diverse

*Vær oppmerksom på at utbetalingene fra NAV kommer hver 14 dag

Sum faste utgifter 16 950

Forbruk, sparing og avsetninger til framtidige utgifter

Månedsbudsjett AAP - uten endring på utgiftene
Inntekter

Beløp

Det June har igjen etter at de faste utgiftene er betalt 1 256

Sum inntekter 18 206

Faste regninger

er skatten din riktig?

kan barnebidraget økes?

Har du søkt om bostøtte? 
Flytte til rimeligere bolig? leie ut et rom?
Bruke mindre strøm? Bytte leverandør? 
Binde strømmen?
trenger du alle forsikringene?

Bytte mobilleverandør? 

kan du bytte til en rimeligere leverandør?

trenger du bil?

Stoppe sparing inntil videre?

Bytte treningssenter?

kan du unnvære disse en periode?

kan du unnvære disse en periode?

trenger du fasttelefon?

Selger du bilen vil disse forsvinne

kan du handle smartere og rimeligere?

Her er det bare 1256 kroner tilgjengelig 
til variable utgifter - denne økonomien 
vil ikke gå rundt!!

* Vær oppmerksom på at utbetalinger 
  fra NAV kommer hver 14. dag



Bruttoinntekt 22 222                                                                               
- Skatt 4 942                                                                                 
Nettoinntekt 17 280                                                                               
Barnetrygd,barnebidrag, utleie 4 330

Husleie 7 000                                                                                 
Strøm 1 300                                                                                 
Forsikring 600                                                                                    
Telefon 400                                                                                    
Nrk-lisens 230                                                                                    
Internett 300                                                                                    
Billån
Sparing
Treningskort 300                                                                                    
Canal Digital,  kabel- tv 280                                                                                    
Canal Digital. filmkanaler
Magasin abonnement
Fast telefoni
Diverse barn 1 000
Busskort 600                                                                                    

Mat og husholdningsartikler 5 000
Klær 760
Helse og hygiene 860
Fritid og underholdning 1 920
Møbler og inventar 580
Annet 480

Beløp

Dette er summen June har igjen etter at faste utgifter er betalt 9 600

Faste regninger

Sum faste utgifter 12 010

Månedsbudsjett AAP-  etter endringer 
Inntekter

Sum inntekter 21 610

Forbruk, sparing og avsetninger til framtidige utgifter

endret skattetrekk

leid ut rom for 2000 per mnd
Økning av bidragsforskudd fra 710 til ????

Høyere strømregning som følge av utleie

lavere forsikring etter at bilen ble solgt

lavere kostnader etter bytte av leverandør

lavere kostnader etter bytte av avtale

Bilen er solgt og lånet er innfridd

Avsluttet inntil videre

Byttet til et rimeligere treningssenter

Sagt opp avtale
Sagt opp avtale
Sagt opp avtale

Bilutgifter er opphørt, 
men utgifter til busskort er kommet til

Nye innkjøprsrutiner

Dette er summen June har igjen 
etter at faste utgifter er betalt



Deg selv Partner
Bruttoinntekt
- Skatt
Nettoinntekt
Andre skattefrie inntekter

Boutgifter
Strøm
Internett
Forsikringer
Nrk-lisens

Dagligvarer

Til gode

Månedsbudsjett for:

Forbruk, sparing og avsetninger til framtidige utgifter

Faste utgifter

Inntekter

Sum variable utgifter

Sum faste utgifter

Sum inntekter

Beløp



Under følger noen generelle økono-
miske råd som kan hjelpe deg ved en 
inntektsnedgang.  Noen av rådene 
finner du også igjen i budsjettene i 
brosjyren. Disse er merket med tall.
 
Øk DiN DiSPONiblE iNNtEkt

       Skatt
• Er skattetrekket ditt riktig justert? Dersom du 
alltid får igjen penger på skatten kan det bety 
at du betaler for mye løpende forskuddstrekk. 
dette er penger du sannsynligvis har mer behov 
for nå – i stedet for neste år.

       barnebidrag
• Dersom du mottar barnebidrag og går ned i 
inntekt  kan du få forhøyet barnebidrag – sjekk 
med ditt lokale NAV-kontor

       Rimeligere boutgifter?
• Kan du flytte til en rimeligere bolig?
dersom du eier bolig kan du be banken din 
om avdragsfrihet, eller forlenge løpetiden på 
boliglånet for en periode. dersom ikke dette 
går kan du vurdere mulighetene for å bytte bank 
– kanskje du til og med får lavere rente? Sjekk 
dette på www.finansportalen.no Det kan også 
hende at verdien på boligen er større enn hva 
banken har lagt til grunn når de ga deg renten 
du har i dag.
• Kan du leie ut et rom i egen bolig?
• Du kan undersøke rettigheten til kommunal 
eller statlig bostøtte. ta kontakt med Husbanken 
eller Bostøttekontoret i trondheim kommune 
for å sjekke om du fyller vilkårene

       Spare på strøm
• Kan du spare på å bytte strømavtale eller 
strømleverandør? kan du bruke mindre strøm? 
les mer på www.enova.no om hvordan du kan 
spare strøm. 

       Spare på forsikring
• Har du for mange forsikringer? Er du dob-
beltforsikret, har du forsikringer både privat 
og gjennom jobb/fagforening? dekker noen av 
forsikringene dine inntektsbortfall som skyldes 
sykdom eller lignende? Sjekk pris hos andre 
forsikringsselskaper

       Spare på mobiltelefon
• Sjekk om du har et mobilabonnement som er 
tilpasset ditt ringemønster. Be om å bytte til et 
rimeligere abonnement hos den leverandøren 
du har i dag. Vurder også å bytte til en annen, 
rimeligere leverandør. Sjekk telepriser.no og finn 
det billigste abonnementet. 

       Andre utgiftskutt
• Kan du selge bilen? Utgifter til bil kan være 
kostbart. kan du ta buss en periode?
• Si opp avtaler på abonnement du ikke trenger 
– du kan melde deg inn  igjen på et senere 
tidspunkt.
• Har du høye medisinutgifter på hvit resept kan 
du søke Helfo om refusjon. Skjema for dette 
ligger på www.helfo.no

       Handle smart
• Gå gjennom dine rutiner for innkjøp av mat. 
mange har mye å spare ved å være bevisst hvor 
ofte de handler mat, på hvilke butikker – og ved 
å handle kjedenes egne «billigmerker». det kan 
være over 50 % å spare på dette.

Få oversikt
• Har du laget et husholdsbudsjett? Det kan 
hjelpe deg til å få en bedre oversikt over hva du 
bruker pengene dine på, slik at du kan tilpasse 
dine utgifter. Særlig viktig blir dette når du får 
arbeidsavklaringspenger (AAP), som utbetales 
hver 14 dag.

Vanskelig å overholde betalingsplaner?
• Har du nedbetalingsavtaler som kan reforhan-
dles? ta kontakt med kreditor og be om en  
avtale som er tilpasset din nye økonomi. Be om 
en utsettelse ved behov.

behov for mer hjelp?
• NAV i Trondheim arrangerer hver måned et 
kurs hvor du kan lære mer om privatøkonomi. 
kurset gir en innføring i hvordan du kan fore-
bygge økonomiske utfordringer. kurset viser 
også hvilke muligheter du har for å løse even-
tuelle utfordringer knyttet til gjeld. Se forøvrig 
hjemmesidene til trondheim kommune for mer 
informasjon. På denne siden finner du også en 
selvhjelpspakke, hvor du kan få råd og tips til 
hvordan du selv kan løse gjeldsproblemer.



• NAV har en egen økonomirådstelefon. Her 
kan du få råd og veiledning knyttet til din 
økonomi . tjenesten er helt anonymt. telefon-
nummeret er 800 45353. denne tjenesten har 
også en epost adresse: 800gjeld@nav.no

• Kan du spare penger allerede mens du er 
sykemeldt, slik at du har en buffer når du går 
over til AAP? Dette kan være nødvendig for å 
håndtere en ny utbetalingsstruktur med 14 dag-
ers intervaller.

• Opprett to kontoer og lag faste trekk på alle 
dine regninger fra regningskontoen. Resten av 
inntekten har du på en brukskonto. da sikrer du 
bedre at de faste regningene blir betalt.

• kan du avtale med huseier om å få delt 
opp husleien og betale den to ganger i 
måneden?

• Sykepenger, AAP og uførepensjon kan graderes 
slik at du får ordinær lønn for den delen av 
arbeidet du utfører. dette kan gi mer inntekt i 
enkelte tilfeller. ta kontakt med NAV-kontoret 
for mer informasjon.  

• Vær oppmerksom på at noen sykemeldte 
opplever at de får tilleggskostnader når de blir 
sykmeldt. eksempler på dette kan være utgifter 
til legekonsultasjon, medisiner, 
behandlinger og transport. 
disse utgiftene vil ikke alltid 
bli dekket av Helfo. 
dette bør du ta 
hensyn til i din nye 
økonomiske situasjon

• Har du en inntekt over 6 G, vil du i mange til-
feller oppleve en inntektsreduksjon allerede ved 
overgang fra ordinær lønn til sykepenger. etter 
sykepengeperiodens utløp og eventuelt behov 
for overgang til andre inntektssikrende stønader 
som AAP/uførepensjon, vil de fleste oppleve 
ytterligere inntektsreduksjon. dette betyr at 
sykemeldte med inntekter over 6 G vil kunne 
oppleve to inntektsfall; først fra arbeidsinntekt 
til sykepenger – deretter fra sykepenger til 
arbeidsavklaringspenger/uførepensjon.

Nyttige netadresser
Følgende nettadresser kan i tillegg gi deg nyttig 
informasjon om økonomi og gjeld
• www.finansportalen.no (bank og forsikring)
• www.enova.no og 
   www.konkurransetilsynet.no 
   (strømforbruk og strømpriser)
• www.telepriser.no 
   (telefonpriser og andre medietjenester)
• www.sifo.no (gjennomsnittsforbruket)
• www.trondheim.kommune.no
   (økonomisk rådgivning)
• www.nav.no 
   (økonomisk rådgivning)



...og her finner 
du oss:

NAV Heimdal 
Industriveien 7

pk.nav.heimdal@nav.no

NAV Østbyen 
Bassengbakken 1, Nedre Elvehavn
pk.nav.ostbyen@nav.no

NAV Lerkendal 
Anton Grevskotts vei 2

pk.nav.lerkendal@nav.no

NAV Midtbyen                          Vi er aldri lenger en en telefon
Statens Hus, Prinsens gt. 1, inngang Tinghusgata          eller en busstur unna!
pk.nav.midtbyen@nav.no

……………………………………………………………………………………
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  www.nav.no

NAV Trondheim //  Tel. 5555 3333 // 


