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Innledning

Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er to studentdrevne rettshjelpstiltak
som yter gratis juridisk bistand. Vi driver begge oppsøkende virksomhet, blant annet til
fengsler på Østlandsområdet. Gjennom vårt arbeid har vi sett at mange innsatte sliter med
gjeldsproblemer. Vi har og sett at mange innsatte har lese- og skrivevansker. Dette er
bakgrunnen for at vi nå har laget en film om håndtering av gjeld. Denne brosjyren er laget
som et supplement til denne filmen, som heter ”Gjeld under soning”. I filmen følger vi
Martin i hans prosess for å få oversikt og kontroll over sin gjeld. Det viktigste i denne
prosessen er kanskje at man har en god dialog med kreditorene. Mye av dialogen med
kreditor kan skje per telefon. I filmen sender også Martin skriftlige henvendelser til sine
kreditorer. I det følgende finner du brevmaler, og forklaringer til disse, som nettopp du
kan bruke når du skal henvende deg til dine kreditorer.
Dersom du skal ringe til kreditorer, kan du høre med sosialkonsulenten i fengselet om det
er mulig å få til en løsning slik at dette ikke går av den ordinære telefontiden din. JURK og
Juss-Buss presiserer imidlertid at dette ikke er noe du har krav på.
Dette er viktig å huske på når man skal få kontroll over gjelden:
1. Send en henvendelse til kreditorer for å få en oversikt over gjelden.
2. Be om betalingsutsettelse og rentefrys.
3. Lag nedbetalingsavtale.
Vi ønsker deg lykke til!
Mai 2009
Peter Hallsteinsen
Juss-Buss
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Oversikt over gjeld

Det første man må gjøre er å henvende seg til sine kreditorer for å få tilsendt en oversikt
over hvor mye gjeld man har. Det kan også være hensiktsmessig å sende en forespørsel til
noen av de store kredittopplysningsfirmaene. De kan kanskje gi opplysninger om gjeld
man rett og slett har glemt. En oversikt over hvor det kan være lurt å sende en
henvendelse finner du bakerst i brosjyren. Når man skal få en slik oversikt kan man sende
en henvendelse til kreditorene med følgende innhold:

Ditt navn
Adresse

Sted og dato

Kreditor
Adresse
FØDSELSNUMMER: 260381 37346
Jeg forsøker å få en samlet oversikt over min gjeld, og ønsker i den forbindelse opplysninger om
eventuelle gjeldsposter hos Dere.

Foreligger slik gjeldspost, ber jeg om å få oversendt opplysninger om gjeldsposten, herunder
opplysninger om saldo, avtalte nedbetalingsvilkår og ordinær rentesats. Kopi av gjeldsbrev eller
andre rettslige grunnlag for kravet, bes også oversendt.
Jeg ber videre om en spesifisering av hvilke deler av gjelden som utgjør hovedstol, renter og
omkostninger. I tillegg ber jeg om en oversikt over hvilke innbetalinger som er foretatt.
Jeg arbeider nå med et forslag til en nedbetalingsordning. Jeg ber med dette om at eventuell gjeld
fryses, slik at det ikke påløper ytterligere renter og omkostninger.
Dette brevet innebærer ingen erkjennelse eller aksept av gjeld.
Til orientering er likelydende brev sendt til samtlige av mine kjente kreditorer.
Jeg håper på en positiv tilbakemelding på denne henvendelsen.
Vennlig hilsen
__________________
Martin Bakke
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Gjeldsoversikt:

TOTAL SUM

Renter Omkostn. Total
Hovedstol

SUM

Saksnr
Kreditor

Inkassoselskap

GJELDSOVERSIKT

Dato / info

Når man har fått tilbakemeldingen fra kreditorer og de andre kredittopplysningsfirmaene, kan det
være lurt å samle all informasjonen man har mottatt i et skjema slik at man får en fullstendig
oversikt over hvor mye gjeld man har. Av dette skjemaet fremkommer det også hva som var
kravets opprinnelige beløp og hva som er renter og omkostninger på kravet.

www.gjeldundersoning.no

5

Betalingsutsettelse og rentefritak

Når man soner en dom over lengre tid vil man ofte være ute av stand til å betale ned på
gjelden i denne perioden. Da vil det ofte være lurt å søke om betalingsutsettelse og
rentefritak. I en søknad om betalingsutsettelse er det viktig at du nevner at du sitter i
fengsel, og til hvor lenge. Man bør legge ved dokumentasjon som viser dette. Dersom du
spør din kontaktbetjent kan du få en soningsberegning. En soningsberegning er et
dokument som viser når du er ferdig med å sone.
Et eksempel på hvordan en søknad om betalingsutsettelse og rentefritak kan se ut er vist
under:

Ditt navn
Adresse

Sted og dato

Kreditor
Adresse

SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE OG RENTEFRITAK
MARTIN BAKKE
FØDT: 000000 00000

Deres krav:
Ref: 1074/08
Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest ved brev mottatt fra Dere 00.00.00.
Jeg ber om betalingsutsettelse og rentefritak, samt at det ikke påløper ytterligere omkostninger på
Deres krav.
Jeg soner for tiden en dom ved Oslo Kretsfengsel, se soningsberegning (vedlegg 1). Jeg har ingen
inntekter, bortsett fra dagpenger som er på kr XX. Jeg har heller ingen formue av betydning. Jeg
har derfor ingen mulighet til å betale Deres krav på det nåværende tidspunkt.
Forventet løslatelse er 00.00.00, og jeg vil da komme tilbake med et forslag til nedbetaling.
Vennlig hilsen
__________________
Martin Bakke
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Budsjett:

Når man er ferdig med å sone bør man, hvis mulig, begynne å betale ned på gjelden. For å finne ut
hvor mye en har mulighet til å tilby kreditorene per måned, kan det være nyttig å lage et budsjett
som viser hvilke inntekter og utgifter en har per måned. Budsjettet kan man bruke som vedlegg
når man senere henvender seg til kreditorene med et forslag på nedbetaling av gjelden. Et budsjett
kan for eksempel se slik ut:
Budsjett for Martin Bakke
Inntekter:
Attføringsstønad

kr 11 954

Sum netto inntekt:

kr 11 954

Utgifter:
Husleie
Livsopphold

kr 4 500
kr 6 500

Sum utgifter inkl. boutgifter

kr 11 000

Differanse:

kr 954

Posten som heter livsopphold gjelder for utgifter man har til å klare seg i det daglige. Det kan for
eksempel være mat, klær, husholdningsartikler og medisinske utgifter. Barne- og
likestillingsdepartementet har laget en standard sats i forbindelse med livsopphold. På
regjeringen.no kan man finne disse satsene ved å gå inn på rundskriv til gjeldsordningsloven.
Dersom du ikke tar tilgang til internett kan du finne livsoppholdssatsen ved å kontakte
Namsfogden der du bor.
Størrelsen på livsoppholdssatsen varierer avhengig av om du er bor alene eller sammen med noen,
og om du har barn du forsørger. Satsen er imidlertid bare et utgangspunkt, og det er dine faktiske
utgifter som skal legges til grunn. Dersom dine faktiske utgifter er over denne satsen, vil du mest
sannsynlig måtte kutte dine utgifter.
Man kan også lage et mer detaljert budsjett:

Privatbudsjett for Martin Bakke
Inntekter
Attføringsstønad

kr 11 954

Sum netto inntekt

kr 11 954

Faste utgifter
Husleie
Strøm
Telefon
Forsikring
Internett
Andre utgifter
Mat
Klær
Husholdning
Hobby, fritid
Medisinske utgifter
Månedskort
Sum utgifter
Differanse
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kr 500
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Nedbetalingsavtale

Etter at man har fått oversikt over sin totale gjeld og hvor mye man har mulighet til å tilby den
enkelte kreditor per måned, kan man sende et forslag til nedbetaling til kreditorene. Dette kan for
eksempel gjøres slik:
Ditt navn
Adresse

Sted og dato

Kreditor
Adresse

FORSLAG TIL NEDBETALINGSAVTALE FOR MARTIN BAKKE
FØDSELSNUMMER: 260381 37346
Deres krav: Ref.nr 1074/08
Jeg henvender meg til Dere for å få i stand en nedbetalingsavtale for Deres krav mot meg.
Bakgrunn for mitt nedbetalingsforslag:
Jeg har havnet i et økonomisk uføre og har over lenger tid ikke hatt oversikt over min gjeld.
Jeg skylder cirka kr 470 000 fordelt på 13 kreditorer, med til sammen 37 krav. Vedlagt følger en
oversikt over mine kreditorer og deres krav. Vedlegg 1.
Personalia:
Navn
Adresse
Postnr / sted
Fødselsnummer
Sivilstatus
Yrke

Martin Bakke
Kirkeveien 82
0384 Oslo
260381 37346
Enslig
Yrkesrettet attføring

Min situasjon:
Jeg har tidligere sonet dom og har slitt med rusproblemer. Disse omstendighetene førte til at jeg
mistet oversikten over min økonomiske situasjon. Jeg ønsker nå å starte på nytt. Jeg fikk 19.02.08
innvilget søknad om yrkesrettet attføring. Mitt ønske er nå å ta tak i min økonomiske situasjon og
jeg vil gjerne gjøre opp min gjeld etter beste evne. Som dokumentasjon for min arbeidsuførhet
følger legeerklæring. Vedlegg 2.
Oversikt over inntekter og utgifter, per måned:
Inntekter:
Attføringsstønad
kr
11 954 Vedlegg 3
Sum netto inntekt:

kr

11 954

Utgifter:
Husleie:
Livsopphold

kr
kr

4 500
6 500

Sum utgifter inkl. boutgifter:

kr

11 000

Differanse

kr

954
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Formue:
Jeg har per dags dato ingen formue. Vedlagt følger utskrift av mine ligninger for 2006, 2007 og
2008. Vedlegg 5.
Utleggstrekk:
Jeg har fast utleggstrekk til Statens Innkrevingssentral på kroner 721 per måned. Utleggstrekket
gjelder bøter. Vedlegg 6.
Forslag:
Jeg setter frem følgende forslag til nedbetaling:
1. Til nedbetaling av min gjeld hos Dere betales et månedlig beløp på kroner 200.
2. Alle renter fra de 5 siste årene slettes.
3. Betaling skal skje frem til de resterende delene av kravet er dekket i sin helhet.
Formalisering av avtalen:
Dersom Dere ikke kan godta dette forslaget, ber jeg Dere straks, og senest innen tre uker om å gi
meg en tilbakemelding med begrunnelse.
Aksepteres forslaget, bes det om at en skriftlig avtale i tråd med overnevnte oversendes. Denne
skal undertegnes av begge parter.

Vennlig hilsen
__________________
Martin Bakke
Vedleggsliste:
1.
2.
3.
4.
5.

Oversikt over kreditorer, krav og total gjeld (gjeldsoversikt)
Legeerklæring ved arbeidsuførhet (denne kan man få ved å henvende seg til sin fastlege)
Dokumentasjon på inntekter (for eksempel lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra NAV)
Dokumentasjon på utgifter (for eksempel husleiekontrakt)
Ligning for de tre siste år (dette kan man få ved å henvende seg til Skatteetaten på telefonnummer
800 80 000)
6. Dokumentasjon på utleggstrekk (dersom du har utleggstrekk i lønn fremgår dette normalt av
lønnsslippen eller utbetalingsslippen fra NAV)

Kredittfirmaer og kredittopplysningsfirmaer
det kan være lurt å kontakte om du ikke vet hvor
du har gjeld:
Norske Inkassobyråers forening
Pb. 311
3201 Sandefjord

www.gjeldundersoning.no
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Arbinsgt. 7
0253 Oslo

9

Tlf: 33 46 95 60

Tlf: 22 84 29 50
www.jurk.no

Dun & Bradstreet
Pb. 1419 Vika
0115 Oslo
Tlf: 22 45 92 00

Juss-Buss
Arbinsgt. 7
0253 Oslo
Tlf: 22 84 29 00
www.juss-buss.no

Creditinform AS
Pb. 5275 Majorstuen
0303 Oslo
Tlf: 815 55 454

Økonomisk rådgiver i din kommune

Kredinor Oslo
Pb. 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf: 22 00 91 00
Aktiv Kapital Norge AS
Pb. 6426 Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 91 57 00
Lindorff
Pb. 283 Skøyen
0213 Oslo
Tlf: 23 21 10 00

JURK og Juss-Buss har også andre
brosjyrer om håndtering av
gjeldsproblemer.
Ta kontakt med oss eller besøk våre
internett-sider for mer informasjon.

Statens Innkrevningssentral
Pb. 455
8601 Mo i Rana
Tlf: 75 14 90 00
Gothia AS
Pb. 815
7901 Rørvik
Tlf: 74 36 68 00

Ta gjerne kontakt med JURK eller Juss-Buss dersom du ønsker å bestille et gratis
eksemplar av filmen på DVD. Gjeld under soning skal være tilgjengelig i de fleste norske
fenglser, spør din kontaktbetjent for mer informasjon.
Filmen kan også sees på våre internett-sider.

www.gjeldundersoning.no
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Introduction

Juss-Buss and JURK (Legal advice for women) are two organizations that are run by law
students, which offer free legal aid. Both organizations visit prisons in the eastern parts of
Norway to help inmates. Through our work, we have seen that a lot of people in prison
have debt problems. Many of these people also have difficulties reading and writing.
Because of this, we have made a movie showing how to handle debt problems.
This brochure is a supplement to the movie, which is called "Gjeld under soning" (Debt
while in prison). In the movie, we join Martin Bakke as he regains control of his debt.
When regaining control of debt problems, it's very important to have a good dialogue with
your creditors. Much of this dialogue may be handled over the phone. In the movie Martin
also sends letters to his creditors. In this brochure there are templates for letters you may
send to your creditors, and explanations on how to use them.
If you wish to call your creditors, you may ask your social security advisor
("sosialkonsulent") if it 's possible to come to an agreement where you may use the phone
in their office. That way, you won't have to use your regular time phone time allowance
when calling your creditors. This is, however, not something you are legally entitled to.
When regaining control of your debt, it 's important to:
1. Contact your creditors to get an overview of your debt.
2. Ask your creditors to postpone debt collection and freeze the interests.
3. Create a payment plan.
We wish you the best of luck!
May 2009
Peter Hallsteinsen
Juss-Buss

www.gjeldundersoning.no

Elisabeth Elliott, Anne-Marie Tollehaugen
og Ida Brabrand
JURK
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Debt overview:

The first thing you need to do in order to get an overview of your debt, is to contact your
creditors. It may also be a good idea to send a letter to some of the major credit
information companies. They may be able to give you information about debt that you
may have forgotten. There is a list with several useful addresses at the end of the brochure.
When trying to get an overview of your debt, you may send a letter like the one below to
your creditors.

Your name
Address

City / date

Creditor
Address
PERSONAL ID NUMBER:

260381 37346

I am trying to get an overview of my total debt, and wish that you send me information about any
potential debt I may have to you.
If there is such debt, I ask that you send me information about the current total, terms and
conditions, and interest rate. I also ask that you send me a copy of the promissory note or other
legal grounds for the claim.
I also ask that you specify the current balance of the different components of the claim, including
the principal ("hovedstol"), interest ("renter") and fees ("gebyr" / "omkostninger"). In addition,
please send me an overview of payments I have made.

I am currently working on a payment plan for the debt I have. I ask that you freeze the interest on
any potential debt I may have to you, so no further interest or fees is added to the claim.
This letter is no admittance or acceptance of debt.
A letter like this has been sent to all of my known and potential creditors.
I hope for a positive response to this request
Yours sincerely,
__________________
Martin Bakke

www.gjeldundersoning.no
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Debt chart

www.gjeldundersoning.no

TOTAL AMOUNT
TOTAL

"Hovedstol"
"Inkassoselskap"
"Kreditor"

"Saksnummer"

"Renter"

Interests
Principal
Case number

Debt collection
company
Creditor

DEBT CHART

Fees

"Gebyr"

Total

Date / info

Once you have received responses from your creditors and credit information companies, it is a
good idea to gather all the information in a debt chart. That way you have easy access to an
overview of your total debt. In this debt chart you can also see how much the principal
("hovedstol"), interests ("renter") and fees ("gebyr / omkostninger") for each claim amount to.
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Postponing the collection of claims and freezing of the interests

While serving a sentence it 's often impossible to pay down your debt. Then it is a good
idea to ask the creditors to postpone collection of the claim, and to freeze the interests.
This can be done by writing the creditors a letter. In this letter, it 's important that you
mention that you are serving a sentence, and for how long. You should document this. If
you ask your personal contact officer ("kontaktbetjent") you can get a letter from the
prison, confirming the date of your release ("soningsberegning").
An example of a letter asking the creditors to postpone collection of a claim, and to freeze
the interests, is shown below.

Your name
Address

City / date

Creditor
Address

REQUEST TO POSTPONE THE COLLECTION OF CLAIMS AND FREEZING OF THE
INTERESTS
("SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE OG RENTEFRITAK")
MARTIN BAKKE
PERSONAL ID NUMBER (FØDSELSNUMMER): 260381 37346
Your claim:
Ref: 1074/08
I refer to your previous letter, dated 00.00.00.
I hereby ask you to postpone collection of the claim, freeze the interests, and that you do not add
any other fees to the claim.
I am currently serving a sentence at Oslo Prison, see letter from the prison (attachment 1). I do not
have any income besides "dagpenger", which amounts to kr XX. I do not possess any significant
assets. Because of this, I am currently unable to pay down your claim.
I expect to be released from prison on 00.00.00, and will contact you at that time in order to reach
an agreement regarding a payment plan.
Yours sincerely,
__________________
Martin Bakke

www.gjeldundersoning.no
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Budget

To find out how much you are able to offer the creditors each month, it’s a good idea to
set up a budget. In the budget you list your monthly income and expenses. This budget can be
used as an attachment when you apply to your creditors for a payment plan. An example is shown
below:
Budget for Martin Bakke
Income
Rehabilitation benefits ("attføringsstønad")

kr 11 954

Total net income:

kr 11 954

Expenses:
Rent
"Livsopphold" (explained below)
Total expenses incl. rent

kr 4 500
kr 6 500
kr 11 000

Difference

kr 954

The item titled "livsopphold" includes the most necessary daily expenses, such as food, clothing,
household items and medical expenses. The Ministry of Children and Equality ("Barne- og
likestillingsdepartementet") has made a standardized rate for "livsopphold". You may find the rate
by going online to www.regjeringen.no. Search for "rundskriv til gjeldsordningsloven". If you do
not have internet access, you may contact your local enforcement office ("Namsfogden"), to find
out the current rate.
The size of the standarized rate varies, and depends on whether or not you are living alone, and if
you are supporting any children. The rate is only a starting point. If your actual expenses exceed
the "livsopphold"-rate, you will most likely need to lower your expenses.
You may also create a more detailed budget:

Private budget for Martin Bakke
Income
Rehabilitation benefits ("attføringsstønad")

kr 11 954

Total net income

kr 11 954

Fixed expenses
Rent
Electricity
Telephone
Insurance
Internet

kr 4 500
kr 600
kr 300
kr 600
kr 400

Other expenses
Food
Clothing
Household items
Leisure activities
Medical expenses
Transportation

kr 2 100
kr 400
kr 600
kr 600
kr 500
kr 700

Total expenses
Difference

www.gjeldundersoning.no
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Payment plan

After getting an overview of your total debt, and how much you are able to offer each creditor
every month, you may propose a payment plan to your creditors. This may be done in a letter like
the one below:

Your name
Address

City / date

Creditor
Address

PROPOSITION FOR A PAYMENT PLAN FOR MARTIN BAKKE
PERSONAL ID NUMBER ("FØDSELSNUMMER"): 260381 37346
Your claim:

Ref.nr 1074/08

I am contacting you in order to reach a payment plan for your claim against me.
Background:
I am in a financial predicament, and for a long time I have not had control over my debt.
My total debt amounts to about 470 000, to 13 creditors with a total of 37 claims. Please see the
attached debt chart (attachment 1).
Personal information:
Name
Martin Bakke
Address
Kirkeveien 82
Postal code/city
0384 Oslo
Date of birth
March 26th 1981
Marital status
Single
Profession
Rehabilitation benefits ("yrkesrettet attføring")
My life situation
I have been serving a sentence, and also suffered from problems related to drug abuse. Because of
this, I lost control over my financial situation. I am now looking to start over. On February 19th I
was granted rehabilitation benefits ("yrkesrettet attføring"). I now wish to regain control over my
finances, and pay down my debt to the best of my abilities. I am attaching a medical certificate to
this letter (attachment 2).
Overview of monthly income and expenses
Income:
Rehabilitation benefits ("attføringsstønad")

kr

11 954 Attachment 3

Total net income

kr

11 954

Expenses
Rent
"Livsopphold"

kr
kr

Total expenses including rent

kr

11 000

Difference

kr

954

4 500 Attachment 4
6 500

Savings or other assets
I currently do not have any savings or other assets. Please see the attached tax assessments for
2006, 2007 and 2008 (attachment 5).

www.gjeldundersoning.no
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Debt which is being collected through the legal system
Statens Innkrevingssentral is deducting kr 721 out of my rehabilitation benefits each month. This is
related to fines (attachment 6).
Proposition
I hereby suggest the following payment plan:
1. I will pay down your claim with a monthly payment of kr 200.
2. All interest from the previous five years is erased.
3. The payments will be done until the rest of claim is paid entirely.
Formalization
If you are unable to accept this proposition, please respond immediately, and at the very latest
within three weeks. I also ask that you specify the reason for your decision.
If you accept the proposition, please send me a written agreement stating the terms above. The
agreement must be signed by both parties.

Yours sincerely,
__________________
Martin Bakke
Attachments:
1. Debt chart
2. Medical certificate documenting inability to work (ask your medical doctor)
3. Documentation of income (for instance a pay slip from your employer or NAV)
4. Documentation of expenses (for instance a rental agreement for an apartment)
5. Tax assessment for the three previous years ("ligning", you may contact "Skatteetaten to obtain this.
Skatteetaten may be contacted by phone, 800 80 000.
6. Documentation of debt being collected through the legal system. If there is money being taken out of your
pay check or social benefits, your pay slip from your employer or NAV will usually specify this.)

Credit information and debt collection
companies you may want to contact when
trying to get an overview of your debt.

For assistance you may contact:

Norske Inkassobyråers forening
Pb. 311
3201 Sandefjord
Tlf: 33 46 95 60

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Arbinsgt. 7
0253 Oslo
Tlf: 22 84 29 50
www.jurk.no

Dun & Bradstreet
Postboks 1419 Vika
0115 Oslo

www.gjeldundersoning.no

Juss-Buss
Arbinsgt. 7
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Tlf: 22 45 92 00

0253 Oslo
Tlf: 22 84 29 00
www.juss-buss.no

Creditinform AS
Postboks 5275 Majorstuen
0303 Oslo
Tlf: 815 55 454

Public economical advisor in your
area (kommune).

Kredinor Oslo
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf: 22 00 91 00
Aktiv Kapital Norge AS
Postboks 6426 Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 91 57 00
Lindorff
Postboks 283 Skøyen
0213 Oslo
Tlf: 23 21 10 00

JURK and Juss-Buss also have other
brochures about how to handle debt
problems.
Contact us, or visit our websites for more
information.

Statens Innkrevningssentral
Postboks 455
8601 Mo i Rana
Tlf: 75 14 90 00
Gothia AS
Postboks 815
7901 Rørvik
Tlf: 74 36 68 00

If you wish to order a copy of the DVD, free of charge, please get in touch with JURK or JussBuss. "Gjeld under soning" should be available in most Norwegian prisons, ask your personal
contact officer (kontaktbetjent) for more information.
The movie is also available on our websites.
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