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Studieplan 2005/2006

1ØKRÅ Deltid - Økonomisk rådgivning

Deltidsstudiet i Økonomisk rådgivning er rettet mot personer som er involvert i, eller
ønsker mer kunnskap om, økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning. Studiet er et
videreutdanningsstudium som forutsetter en del grunnleggende kunnskap om
privatøkonomi og samhandling. Det forutsettes også at studentene har en generell oversikt
over og forståelse for hvordan lover og regler benyttes.

Økonomisk rådgivning tilbys som et deltidsstudium med studiesamlinger og aktiv bruk av
internettbasert kommunikasjon mellom samlingene. Studiet går over ett semester, høsten
2006, og det vil bli avholdt tre samlinger, på 2-3 dager. Studentene arbeider individuelt og i
grupper mellom samlingene.

Faglig innhold

Økonomisk rådgivning tilbys som et deltidsstudium med studiesamlinger og aktiv bruk av
internettbasert kommunikasjon mellom samlingene. Studiet går over ett semester, høsten 2006, og det
vil bli avholdt tre samlinger, hver på 2- 3 dager. Studentene arbeider individuelt og i grupper mellom
samlingene.

Studiet er rettet mot personer som er involvert i, eller ønsker mer kunnskap om, økonomisk rådgivning,
herunder gjeldsrådgivning. Dette kan omfatte ansatte på sosialkontor eller økonomiske rådgivere fra
andre kommunale etater. Studiet kan også være av interesse for bankansatte, eller andre som skal gi råd
til personer som har pådratt seg gjeld/økonomiske problemer.

Modulene er inndelt i 4 hovedtema, men noe av undervisningen vil skje på tvers av temaene.

1. Generell introduksjon
Det vil bli gitt en innføring i aktuelle samfunnsforhold og sosialpolitiske tiltak med særlig vekt på
hvem som har økonomiske problem og hvorfor de bllir brukere av tjenesten. Det vil videre bli fokusert
på kommunens rolle innen disse områdene.

2. Økonomisk rådgivning
Tema som vil bli omhandlet er blant annet:

budsjettering, økonomistyring
kartleggings- og analyseredskaper
metoder for økonomisk rådgivning

3. Rettslige rammer
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Hovedvekten vil bli lagt på "Gjeldskravets gang"

Sentrale tema vil blant annet være:

Juridisk metode og rettskildeanvendelse
Inkasso og tvangsforføyning
Dekningsloven, inkludert utlegg og pant
Avtaler, fullmakt, samtykke og taushetsplikt
Forholdet mellom offentlige og private kreditorer
Forholdet mellom ektefeller/samboere i gjeldssaker

4. Rolleforståelse
Utgangspunktet for samhandlingen er en situasjonsbetinget veiledning som kan ha sitt utspring i
problemer presentert av klienten selv, familie, kreditorer eller andre. Det er derfor viktig å avklare
hvem som definerer problemet. Likeledes vil en økonomisk rådgiver inneha forskjellige roller både
internt og eksternt:

i forhold til klientene
i forhold til kreditorene
i forhold til egen organisasjon

Sentrale tema vil blant annet være:

samarbeid, forhandlingsmetoder og mekling
kommunikasjon med mennesker i krise
mestringsstrategier
eventuelle sosialfaglige metoder
etiske dilemma i økonomisk rådgivning

Pensumlitteratur

Halvorsen, Knut: Gyldendal Akademiske (Når det ikke er bruk for deg – arbeidsløshet og levekår. 
2004). Kap. 6 og 7.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak  . Gyldendal Akademisk 2003.: Velferdsrett II – de sosiale tjenestene
Kapitel 4 – taushetsplikt, Kapitel 6 - Familierett. Boka anbefales anskaffet fordi den inneholder flere
relevante områder

Poppe, Christian  , SIFO. ( 2005): Gjeldsordning under press

Rokhaug, Egil Eget forlag. Bestilles: : Gjeldsrådgivning og utenrettslige gjeldsordninger 
 eller tlf. 97 74 86 26, Del I, del II: kap. 7, kap.8, punkt 3 og 6, kap. 9, kap. 11e-rokhau@online.no

punkt 2, 3 og 4, kap. 12 punkt 2 og 4, kap. 13 – 16 og kap. 18.

Stolanowski, Per A. og Tveten, Karin: H Cappelen Akademiske ( 2005)ar vi råd, mamma?. 

Teigene, Eva  , Gjeldsarbeid i praksis.Tano – Aschehoug, (2000): Fra kaos til kontroll

Kompendium (kjøpes Storkopi)

http://hil.dev.norse.digital/
http://hil.dev.norse.digital/
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Vaagan, Berulf: ( 2005)Personlig dårlig økonomi. 

Kompendium til økonomisk rådgivning:

St.meld. nr. 6 ( 2002 – 2003  . Innledning og sammendrag.): Fattigdomsmeldingen
Terum, Lars Inge  Tidsskrift for velferdsforskning 2/1998: Perspektiv på fattigdom
Cullberg, Johan  . TANO, del II Angst: Dynamisk psykiatri
Håkonsen, Kjell Magne   . Gyldendal 2000,Kap. 5 ( deler) og kap. 6: Mestring og lidelse
Gunnarsdottir, Hildur ” I Solstad, Asgeir:: Å være i en vanskelig økonomisk situasjon” 
Privatøkonomisk rådgivning. Tano( 1995)
Asphaug, Ståle: Prosjektoppgave.“Hvordan kan økonomisk rådgivning være sosialt arbeid?” 
Kvivesen, Hanne  Artikkel: ” Etiske perspektiver ved økonomisk rådgivning i sosialtjenesten”
Embla 2/2002
Aamodt, Laila  . Ad Notam – Gyldendal 1997 Kap. 7.2 t.o.m. 7.6.: Den gode relasjonen
Rammevilkår for relasjonsarbeid
Boe, E:  Oslo, Tano ( 1996) Kap. 6.1, 6.3, kap.Innføring i juridisk tenkning og rettskildelære.
13.8 – 13.9, og 14.21 og 14.220

Oppslagsverk

Lovsamling for økonomiske fag, 2003 – 2004.  Rød utgave)(

Yrkesmuligheter

Studiet skal gi studentene kompetanse innen økonomisk rådgivning, og gjøre studentene kvalifisert til å
bistå klienter/personer med økonomiske problemer.

Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad (3-årig grunnutdanning) eller tilsvarende samt 2 års arbeidserfaring. Søkere
med realkompetanse vil bli vurdert etter gjeldende regler.

Søknadsfrist: 15. april

Forkunnskaper som kreves

Studiet er et videreutdanningsstudium som forutsetter en del grunnleggende kunnskap om
privatøkonomi og samhandling. Det forutsettes også at studentene har en generell oversikt over og
forståelse for hvordan lover og regler benyttes.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet tilbys som deltidsstudium med samlinger og nettbasert kommunikasjon. Undervisningen vil gå
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over ett semester, og det vil bli avholdt tre samlinger á 2 -3 dager.

hvor en arbeider med emner relatert til pensum. For å sikre kontinuitet og sammenheng i
deltidsstudiet, forventes det at studentene arbeider individuelt og i grupper mellom samlingene.
På samlingene vil det være forelesninger og gruppearbeid. Materiale til bruk i samlingene vil bli
lagt ut på Classfronter og det vil være en fordel med tilgang på internett.

Eksamen

Studentene skal levere inn 2 arbeidskrav i løpet av semesteret. Det første er et individuelt arbeidskrav,
arbeidskrav nr. 2 skal levers i gruppe. Arbeidskravene leveres inn mellom samlingene.

Studiet avsluttes med en individuell 7 timers hjemme-eksamen (Eksamen avholdes i februar).

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Studiekostnader

Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell og
til reise og opphold i forbindelse med samlinger 

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

1 semester

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
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Kull

2005/2006

Godkjenningsdato

12.09.2004
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Emneoversikt


