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Del 2. Personlig økonomi
Til kursholder

SJEFiEGETLIV
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Del 2) Personlig økonomi
Denne delen av Sjef i eget liv er et minikurs i personlig økonomi. Grunnen til at Sjef i eget liv vier dette temaet
så stor plass, er at terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet er høy. Kravet til egenkapital er stort, og
for å kunne betjene et boliglån kreves en stabil inntekt. Mange, særlig ungdom, har dessuten betalingsvansker
og problemer med å håndtere egen økonomi.
På en lekende måte vil denne økten gi deltakerne praktisk øvelse i lage budsjetter og få et innblikk i hva som
påvirker privatøkonomien.

Forberedelser og gjennomføring
Viktig materiell i denne del 2 av Sjef i eget liv er en nettbasert simulator for personlig økonomi. Den er
utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, NAV og Finans Norge og er tilgjengelig på denne nettadressen: sjefiegetliv.husbanken.no.
Dere skal også bruke powerpointen PP del 2. Den kan du laste ned fra
www.papirbreddenkarriere.no/sjefiegetliv. For at deltakerne skal få fullt utbytte av opplegget, bør du
som kursholder sette deg godt inn i simulatoren og powerpoint-presentasjonen på forhånd. Dette veiledningsheftet guider deg gjennom powerpointen og simulatoren.
Du anbefales å bli kjent med funksjonene i simulatoren gjennom å legge inn ulike beløp på budsjettpostene
Inntekt, Skatt, Forbruk osv. En fin måte å øve seg på er ved å gjøre tilleggsoppgavene bakerst i dette veiledningsheftet. Oppgavene dreier seg om Kim snekker. Kim er en karakter som dere blir presentert for innledningsvis (se kommentarer til lysark 6 nedenfor). Gjennom å gjøre oppgavene som er knyttet til Kims inntekt
og budsjett, vil du være forberedt på mange av øvelsene som deltakerne skal gjøre senere. Oppgavene om Kim
snekker ligger også som tillegg i deltakernes arbeidshefte.
Når du har trent på å bruke simulatoren, bør du klikke deg gjennom powerpoint-presentasjonen og følge
veiledningen i dette heftet. Gjør det gjerne et par ganger før du skal holde kurset. På flere av lysarkene må du
klikke frem én og én tekstlinje.
Arbeidet med simulatoren er lærerikt og engasjerende. Selv personer som har lang erfaring med privatøkonomi, har fått seg noen aha-opplevelser når det gjelder bl.a. sparing og daglig forbruk. Lykke til!

Karriereferdighet:
Mål:

Valgkompetanse; ferdigheten til å takle overganger
- lære om forskjellige valg knyttet til forbruk og de økonomiske konsekvensene av valgene
på kort og lang sikt
- lære om hvordan forbrukslån og sparing påvirker økonomien

Gruppe:

Liten eller stor, som deles i grupper på maks 3 og 3 i arbeidet med simulatoren

Utstyr:

PC-er nok til at 3 og 3 deltakere (maks) kan sitte sammen, oppkobling til Internett, tavle/
flippover, tusj. Yrkes- og forbrukskort fra www.papirbreddenkarriere.no/sjefiegetliv.
Kortene må skrives ut, lamineres (valgfritt) og skjæres til på forhånd.

Tid:

Del 2 er delt opp i tre økter, hver på ca. 45–50 min. Ta pause mellom øktene.
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Økt 1
I denne økten trenger ikke deltakerne pc.

Vis lysark 1

Mål for dagen
Presenter hva denne delen skal inneholde:
hvorfor deltakerne er her,
og hva de skal lære og gjøre.

Vis lysark 2

Drømme
Spør: Hva og hvor er din drømmebolig?
Alle får uttale seg. Be deltakerne skrive stikkord om sin
drømmebolig i arbeidsheftet. Utfordre dem til å dele sine tanker
med resten av gruppa. Bruk gjerne en ball e.l. som kastes til den
som skal si noe – dette skjerper alles oppmerksomhet. De kan
også kaste til hverandre.

Vis lysark 3

Valg
Innledning: Snakk om at vi alle tar valg hver dag – både små
og store valg – som påvirker livet vårt.
Vis YouTube-filmen som det er lenket til i lysarket
(varighet 1 min.).
Hva synes deltakerne om personen i filmen og valgene han har
tatt? Diskuter.
Videre: Spør deltakerne hva de bruker penger på i hverdagen
– små ting som snus, brus, godteri, kaffe osv. På s. 2 i arbeidsheftet skal de skrive ned hvor mye penger de gjennomsnittlig
bruker på småting i løpet av en dag. (Denne summen skal dere
komme tilbake til senere.)
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Vis lysark 4

Fremtidig yrke
Hva ønsker deltakerne å jobbe som?
Ta en kort runde der de får si litt om sine yrkesønsker.
Bruk gjerne ballen igjen!
Forklar at folks yrkesinteresser grovt kan deles inn i seks
kategorier:
Sosial
Praktisk
Kreativ
Foretaksom
Teoretisk
Systematisk

Eksempel på yrker:
(lærer, sykepleier, sosionom)
(rørlegger, fisker, baker, snekker)
(fotograf, musiker, webdesigner)
(gründer, politiker)
(ingeniør, jurist, psykolog)
(revisor, programmerer)

Hvis deltakerne har vært med på
del 1) Selvinnsikt: Henvis til øvelse 4 Interesser.
Den handlet om yrkesinteresser og de seks
interessekategoriene.
Fortell at senere i dag skal deltakerne bygge en profil som skal
ha et yrke fra en av de seks kategoriene. Be deltakerne skrive
ned sitt drømmeyrke på s. 2 i arbeidsheftet.

Lysark 5

Budsjett
Spør hva deltakerne forbinder med et budsjett. Klikk i lysark 5,
og en enkel definisjon av budsjett framkommer.
Budsjettet kan også beskrives som en vekt med inntekter på den
ene siden av vektstangen og utgifter på den andre siden av
vektstangen. Vis gjerne med utstrakte armer hvordan vektene
beveger seg i forhold til hverandre, ved at den ene armen løftes
opp mens den andre armen senkes. Vektene er i balanse når
armene står vannrett. Budsjettet er i balanse når inntekter og
utgifter er like store. Blir utgiftene større enn inntekten, oppstår
et betalingsproblem.
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Vis lysark 6

Kim snekker
Nå skal dere få møte en som heter Kim. Han er nyutdannet
snekker, bor i kollektiv og ønsker å kjøpe egen bolig. Dere skal få
et innblikk i Kims personlige økonomi. Hvordan må han disponere
pengene sine for å få råd til å kjøpe egen bolig?
Klikk på lenken https://sjefiegetliv.husbanken.no/ i lysark 6. Da
kommer du rett til økonomisimulatoren. Det er simulatoren dere
skal se på sammen på skjermen nå. Lysarkene fortsetter senere.

Beskriv simulatoren ved å:
peke på budsjettet på venstre side.
Vis at budsjettet består av det
dere snakket om i forbindelse med
budsjett:

vise at man kan klikke på
hver av postene i budsjettet

inntekter
- utgifter (her: skatt,
forbruk, … sparing)
= penger til overs.

Da kommer det opp ulike faner
der dere kan legge inn beløp.

inntekter

- utgifter

(Inntekt, Skatt, Forbruk,
Boutgifter nå, osv.)

peke på søylen på
høyre side
Den viser hvordan utgiftene
fordeler seg prosentvis i
forhold til inntekten.

{

= penger til overs.

vise til drømmen om fremtidig bolig
Nederst til venstre kan dere legge inn beløp for kjøpesum og driftsutgifter for
ønsket fremtidig bolig. Når dere går i gang med å lage budsjett, vil dere se at huset
flytter seg mot venstre når dere setter av penger til boligsparing.
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Kims budsjett
Nedenfor er opplysninger om Kims personlige økonomi, sortert etter poster på budsjettet ( venstre side i
simulatoren). (Obs. I denne omgang skal det bare legges inn beløp for budsjettpostene Inntekt, Skatt, Forbruk,
Boutgifter nå og Fremtidig bolig.) Les opp opplysningene for én og én budsjettpost. Legg beløpene og opplysningene inn i simulatoren etter hvert som du leser dem opp.
Obs! Ikke lukk nettleseren mens dere arbeider med et budsjett. Simulatoren lagrer ikke data når nettleseren lukkes, så dere kan ikke hente frem tallene senere.

Inntekt: kr 26 000

Dette er Kims inntekt per måned som nyutdannet snekker.
Trykk på budsjettposten Inntekt på venstre side. Da vises fanen
Inntekt midt på bildet. Bruk slideren for å legge inn riktig beløp.

Skatt: kr 77 800

Trykk på Skatt på venstre side. Legg deretter inn kr 77 800 i feltet Årlig skatt i
kroner, som vises i fanen Skatt på midten. Ovenfor feltet og i søylen til høyre vises hva
beløpet tilsvarer i prosent. Man kan også dra i slideren for prosentsats, men da får
man vanligvis ikke nøyaktig beløp.
Forklaring på hvorfor man skal oppgi inntekt per måned og skatt per år:
Budsjettet er månedlig, mens skatteetatens enkle skattemodell oppgir skatt per år.
Skatten per måned beregnes i simulatoren.

Forbruk:

Tallene som allerede er lagt inn på denne budsjettposten, tilsvarer omtrent
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)s foreslåtte satser for et alminnelig
nøkternt forbruksnivå for én person.
Kim anslår følgende endringer i sitt budsjett:
Mat og drikke økes til kr 3 000
(Han spiser litt ute og tar noen turer på byen.)
Telefon- og mediebruk reduseres til kr 600
(Kim bor i kollektiv og har bredbånd og TV-lisens dekket i husleien.)
Legg inn de riktige beløpene i fanen Forbruk.

Boutgifter nå:

Kim bor i kollektiv og har følgende boutgifter:
Andel husleie: kr 3 800
Andel strøm per måned: kr 300
Forsikring per måned: kr 100
Legg inn de riktige beløpene i fanen Boutgifter nå.

Framtidig bolig:

Kim ønsker å kjøpe egen bolig.
Kjøpesum for drømmeboligen: kr 2 500 000
Driftsutgifter per måned: kr 2 000
Legg inn de riktige beløpene i fanen Framtidig bolig.

Alt vel så langt. Kims budsjett går i pluss; det kan dere se av budsjettposten Penger til overs.
Han har hele 8 017 kr til overs etter at faste utgifter er betalt.
Men – hva med boligen han har lyst til å kjøpe? Som dere ser av illustrasjonen nederst, er drømmeboligen plassert langt unna, under teksten Aldri. Det innebærer at han aldri kan få kjøpt egen bolig.
Hva skal til for at Kim, som har fast jobb og penger til overs, kan få kjøpt boligen han har lyst på?
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Sparing
Kim må bruke noen av pengene han har til overs hver måned, til å spare til bolig.
Så lenge han ikke sparer til bolig, kan han aldri få kjøpt sin egen bolig.
Dette har sammenheng med Finanstilsynets krav om at en boligkjøper maksimalt kan belåne en ny bolig med
85 % av kjøpesummen. Det resterende beløpet (15 % av kjøpesummen) må være egenkapital i form av
oppsparte midler.
Kim må altså spare opp 15 % av kjøpesummen til den boligen han ønsker seg, før han kan få kjøpt den.
For Kim betyr det kr 375 000, når boligen han ønsker å kjøpe koster kr 2 500 000.
Kim velger å spare kr 8000 – så å si alt han har til overs hver måned. Klikk på budsjettposten Sparing.
Legg inn kr 8000 under Sparing til bolig. Dra slideren langsomt til kr 8000 slik at dere tydelig kan se at huset
flytter seg. Hva skjedde nå? Sparingen fikk huset til å flytte seg nærmere!
Dersom Kim sparer kr 8000 hver måned, vil han om 3 år og 9 md. ha nok egenkapital til å kunne kjøpe seg bolig.
Prøv dere frem med ulike beløp for sparing og kjøpesum for fremtidig bolig. Jo dyrere bolig og jo mindre Kim
sparer, desto lengre tid tar det å spare opp nok kapital. Dersom han reduserer kjøpesummen og sparer mer,
kan han kjøpe boligen tidligere.

BSU
Nå har det skjedd noe pussig i budsjettet. Nylig sparte Kim alle pengene han hadde til overs.
Men se på budsjettposten Penger til overs. Der står det fremdeles penger igjen.
Hvordan kan det ha seg? Hvis ingen av deltakerne vet svaret, kan spørsmålet få henge i luften til etter
BSU-quizen på neste lysark. Her er svaret:
Simulatoren antar at sparing til bolig utnytter potensialet i BSU-ordningen.
Det innebærer at det beregnes en skattereduksjon på 20 % av sparebeløp opp til den årlige BSU-grensen
(kr 25 000) fordelt per måned.
Gå inn på fanen Skatt, og se at den årlige skatten er redusert på grunn av BSU-sparingen. Dette medfører
at det blir mer til overs i budsjettet.
Beløpet som fortsatt er til overs, inneholder nå redusert skatt, som utgjør skattelette ved maksimal
BSU-sparing. Dette er et viktig poeng når det gjelder å oppfordre til å spare til bolig på BSU-konto.
BSU og sparing presenteres mer nedenfor.
Ønsker deltakerne å jobbe mer med Kims økonomi? Bakerst i dee veiledningsheet og i deltakernes
arbeidshee ﬁnnes ﬂere oppgaver knyet til Kims økonomi.
Nå skal du gå tilbake til powerpointen.
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Vis lysark 7

BSU-quiz
Be deltakerne bla opp på s. 3 i arbeidsheftet. De skal svare på
BSU-quizen ved å krysse av ett alternativ til hvert spørsmål.
Når alle har fått tid til å svare på oppgavene,
gjennomgås spørsmålene i plenum. Svarene står på
lysark 7. Klikk med musa eller bruk høyre piltast på
tastaturet for å få frem ett og ett svar.
Hvorfor ikke dele ut Twist til dem som har riktig svar!
Økten avsluttes med at det vises til beløpet som ble til overs i
Kims budsjett etter sparing. Det er altså den reduserte skatten
som følge av BSU-sparing som har ført til at det er penger til
overs i budsjettet.

Pause
I pausen kan du legge ut kortene som hører til Sjef i eget liv. Se forklaring under lysark 8.
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I denne og neste økt trenger deltakerne pc.

Vis lysark 8

Bygge en profil
Før pausen møtte dere Kim snekker og hans personlige økonomi.
Nå skal deltakerne lage sin egen profil og bygge opp en økonomi
for denne.
Finn frem yrkeskortene og forbrukskortene som hører til Sjef i
eget liv.
Det er ni kategorier av kort (se liste nedenfor). Spre kortene på
stasjoner i rommet. Det er viktig at de ligger med fremsiden opp.
(Legg gjerne kortene ut i pausen.) Det kan være en fordel at
kortene er plassert i samme rekkefølge som de skal brukes i
simulatoren:

• Yrkeskort

Foretaksom
Interesse for nyskaping
og utviklingsarbeid

Forbru

Mat og

• Mat og drikke

k

• Klær og sko

drikke

• Personlig pleie
• Lek og fritid
• Telefon- og mediebruk

Forbruk
Gründer
Klær og sko

Går oft
venne e på besøk
ti
r og fo
reldre l

Luring

• Boutgifter nå

en

Fremtidig
bolig

• Bilutgifter (valgfri)
• Framtidig bolig
Be deltakerne om å gå sammen i par eller grupper på tre
personer. Hvert par / hver gruppe skal disponere én PC, som må
være koblet til Internett. (PC-ene kan gjøres klar i pausen.)

Moteklær / eksklusive klær

Snobben

e
ig plei

nl
PerSshaompoo, talinpnpkrem,
hårk

Ett-roms

Teoret
is

k

Intere
sse fo
arbeid r teoretisk
e
soppg
aver

Boutgifter Nøk
nå

Hvert par / hver gruppe skal bevege seg rundt i rommet og velge
ett kort fra hver av de ovennevnte kategoriene. Obs. Bilkortet er
valgfritt. (En miljøbevisst profil vil kanskje ikke ha bil?)
Når parene/gruppene har valgt et kort fra hver kategori, tar de
med seg kortene tilbake til sin PC.
Deltakerne kan eventuelt gi profilen et navn. Navnet kan noteres
på side 4 i arbeidsheftet.

tern

Lege

Bor hjemme

}

Forbrukskort
(omfatter 5 av
SIFO-kategoriene)
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Vis lysark 9

Legg opplysninger om profilen inn i
simulatoren
Deltakerne må gå inn på internettsiden
sjefiegetliv.husbanken.no.
Be deltakerne om å snu kortene. På baksiden står ulike beløp.
Deltakerne skal nå legge beløpene inn i de riktige budsjettpostene i simulatoren.
Yrkeskortene har beløp som skal registreres både i fanen
Inntekt og i fanen Skatt. Dersom yrket krever høyere utdanning ,
skal det dessuten legges inn opplysninger i fanen Studielån.
I studielånsfanen registreres antall år med studier. For noen
yrker kan man velge mellom f.eks. 3 og 4 års utdannelse. I tillegg
registreres rente og nedbetalingstid på studielånet. (Dersom
dette glemmes, beregnes det at studielånet nedbetales over ett
år. Det vil føre til at budsjettet går i minus.)
De som har valgt bilkort, må krysse av på Ja, jeg vil ha bil i fanen
Bilutgifter, før de legger inn bilutgiftene.

Vis lysark 10

Tilpass budsjettet
Budsjettet må gå i pluss. Dette understøttes av teksten på fanen
Penger til overs. Teksten er ulik ut fra om budsjettet går i minus, i
null eller i pluss. Deltakere som har et budsjett som går i minus,
oppfordres til å gå inn og lese på fanen Penger til overs .
STOPP og spør deltakerne:
Hva pleier å skje når vi har penger til overs? Få forslag til svar.
(Penger som er til overs, blir ofte bare «borte». Vi bruker dem på
noe her og noe der.)

Oppsummering i plenum
Be deltakerne si noe om sparebeløpet til sin profil og hvor lang tid
det tar før profilen får kjøpt bolig.
Det er fint å få frem forskjellige
synspunkter. Her handler det om valg
og prioriteringer– ingen svar er riktig
eller feil!

For å komme i pluss må deltakerne tilpasse budsjettet. De kan gå
og bytte kort eller legge inn sine egne summer. De skal også
velge et sparebeløp til bolig som medfører at profilen er fornøyd
med tidspunktet for når han/hun får kjøpt seg bolig.
Når budsjettet er tilpasset og alle er fornøyd med budsjettet til
sin profil, kan deltakerne føre alle summene i budsjettet inn på
side 4 i arbeidsheftet. Alternativt kan de føre inn sitt eget budsjett her.
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Vis lysark 11

Forbrukskalkulator
Be deltakerne om å gå inn på fanen Penger til overs og derfra
inn på Forbrukskalkulator. Her skal de legge inn det beløpet de
noterte på side 2 i arbeidsheftet, som gjelder det beløpet de
bruker på småkjøp i løpet av én dag. På side 5 i arbeidsheftet
skal de skrive ned hva dette blir per måned og per år.
Spør hva hver enkelt ellers kunne ha brukt disse pengene til.
Hva blir resultatet hvis de bruker 20 kr mindre per dag?
Be dem finne ut hvor mye de kan ha disponibelt til andre ting
etter ett år, dersom de bruker 20 kr mindre hver dag.
(Legg inn kr 20 i forbrukskalkulatoren.)
Reflekter rundt hvilken betydning alle de små valgene vi gjør
hver dag, har å si for vår økonomi og våre muligheter.

Pause
Økt 3
Vis lysark 12

Uforutsette utgifter og fristelser
Hva er uforutsette utgifter?
Be deltakerne gi eksempler på utforutsette utgifter.
Forslagene skrives på tavle/flippover.
Hver enkelt noterer én uforutsett utgift og hva den
kan koste, i arbeidsheftet på side 5.

Vis lysark 13

Uforutsette utgifter og fristelser
Hva er fristelser?
Be deltakerne gi eksempler på fristelser.
Forslagene skrives på tavle/flippover.
Hver enkelt noterer én fristelse og hva den kan koste,
i arbeidsheftet på side 5.

Refleksjon i plenum:
Er det penger til overs i profilens budsjett til å dekke
fristelser og uforutsette utgifter?
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Vis lysark 14

Kims fristelse
Fortell om en fristelse Kim ikke klarer å si nei til: en fantastisk
ferie i fem uker med seiling og bading i et eksotisk land. Det er
et tilbud som han bare vil få én gang!
Ferien koster kr 35 000. Kim har ingen oppsparte midler.
Hva kan han gjøre? Diskuter i plenum.

Vis lysark 15

Forbrukslån og kredittkort
Kim tar opp et forbrukslån. Deltakerne skal registrere det
samme forbrukslånet i budsjettet de har laget til sin profil, og
svare på spørsmål i arbeidsheftet på side 6. Betingelser for
lånet står på lysark 15 og i deltakernes arbeidshefte.
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Vis lysark 16

Nedbetaling av forbrukslån – svar på spørsmålene
Spørsmålene gjennomgås i plenum:

1. Beløpet som betales hver måned: kr 1 099 (fremkommer av budsjettposten Forbrukslån).
2. Totalt (renter, gebyrer og avdrag): kr 52 750 (fremkommer nederst i fanen Forbrukslån).
Hva tenker deltakerne om forskjellen på beløpet som lånes, og beløpet som må betales tilbake?
Forbrukslånet Kim tar opp, koster totalt kr 52 750. Det koster altså Kim kr 52 750 å ”kjøpe” kr 35 000.

3. Vil det være nok penger til overs i budsjettene til å klare å dekke de ekstra utgiftene et forbrukslån
medfører? Diskuter i plenum. Hva kan parene/gruppene gjøre med sine budsjetter for å klare å
håndtere utgiftene?
4. Effektiv rente: 24,82 % per år (fremkommer på fanen).

5. Den nominelle renten er den løpende pålydende renten i en bestemt periode, vanligvis ett år.
Klarer deltakerne å resonnere seg frem til hva den effektive renten omfatter ved å se på fanen?

Den effektive renten på et lån eller kreditt, viser de totale kostnadene for lånet og omfatter både renter og
gebyrer. I tillegg inneholder den effektive renten effekten av at man må betale renter på lånet hver måned i
stedet for å vente til slutten av hvert år med å betale renter og avdrag. (Hvis vi kunne betalt renter og avdrag
på lånet på slutten av året i stedet for hver måned, kunne vi ha satt de månedlige beløpene på en sparekonto.
Da ville vi fått renter av banken på det beløpet vi hadde hatt på konto i perioden.)
Bankene er pålagt å oppgi den effektive renten i alle låneforhold. Hvorfor?
Det er den effektive renten som forteller hva du egentlig betaler for lånet.

6. Positivt og negativt med å ta opp et forbrukslån eller en kreditt:
Positivt: Å raskt få det man ønsker seg (fristelse), eller få løst et betalingsproblem på kort sikt (en
uforutsett utgift).
Negativt: Dyrt!
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Vis lysark 17

Forbrukslån eller sparing?
Be deltakerne gå inn på fanen Sparing og derfra inn på
Sparekalkulatoren.
Der skal de legge inn et sparebeløp som tilsvarer den månedlige
utgiften for forbrukslånet: kr 1 100 (avrundet). Trekk i slideren
for Antall måneder med sparing til de har en oppspart sum som
tilsvarer lånebeløpet, dvs. kr 35 000. Be deltakerne svare på
spørsmålene på side 7 i arbeidsheftet.
Det tar ca. 2 år og 6 måneder å spare opp til beløpet som ble
tatt opp som forbrukslån. (Da har de et beløp på kr 34 225 hvis
sparerenten holdes på 3 % per år.)
Det beløpet det tar 4 år å nedbetale med forbrukslån, vil det
ta 2,5 år å spare opp til. Det vil si at med sparing kan man ha
1,5 år uten utgifter, sammenlignet med forbrukslånet.
Refleksjon:
Sparing eller forbrukslån – hva tenker deltakerne om dette?

Vis lysark 18

Finansiering av bolig
(Avhengig av om det er nok tid igjen.)
Deltakerne skal nå se hvordan finansieringen av boligen
fordeler seg mellom boliglån og oppsparte midler (egenkapital).
Be deltakerne gå inn på fanen Framtidig bolig.
De skal svare på spørsmålene på s. 8 i arbeidsheftet.
Spørsmålene står også på lysark 18.

1. Hvor mye egenkapital kreves for å få kjøpt boligen de har valgt ut som fremtidig bolig for
sin profil?
Se under overskriften Behov for egenkapital nederst på fanen. Her står hvor stor prosentdel av
kjøpesummen som må være egenkapital (15 %), og hvor stor del av kjøpesummen som utgjør 15 %. Det er
dette beløpet det tar x antall år å spare opp (jf. Nok egenkapital om til høyre nederst i simulatoren).
På linjen nedenfor fremkommer Ytterligere behov for egenkapital. Dette er ytterligere egenkapital profilen
må spare opp dersom han/hun ikke har nok inntekt til å betjene 85 % av kjøpesummen (etter å ha spart opp
kravet på 15 %).
Det er viktig å få frem sammenhengen mellom sparebeløp, antall år med sparing og oppspart egenkapital.
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2. Hvor stort lån kan betjenes? Størrelsen på det lånet som kan betjenes med det profilen har disponibelt for å betjene lånet, er avhengig av rentesats og nedbetalingstid på lånet. I simulatoren ligger det
inne en fast rentesats (4 %) og fast nedbetalingstid (30 år). Dersom deltakerne drar i sliderne, vil de se at
det lånebeløpet som kan betjenes, endrer seg når rentebetingelser og nedbetalingsbetingelser endres.
Det er nyttig å se hvordan økonomien påvirkes av disse endringene.

3. Hva skjer hvis renten økes til 6 % per år? Dra i renteslideren. Svar: Man kan betjene et mindre lån.
4. Hva skjer når nedbetalingstiden endres?
Jo lengre nedbetalingstid, desto høyere lån kan betjenes.

Tips: Når man skal finne ut hva et lån koster per måned er det lurt å bruke lånekalkulator for å undersøke
hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid påvirker det månedlige beløpet man må betale. De fleste
banker har en lånekalkulator på nettsiden sin.

Vis lysark 19

Mål for dagen – oppsummering
Oppsummering av målene for dagen.

Vis lysark 20

Avslutning
Hva har du lært?
Hva betyr det du har lært, for dine valg i fremtiden?
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TILLEGG

Oppgaver om Kim, nyutdannet snekker

Legg beløpene inn i simulatoren

Inntekt:

kr 26 000 per måned

Skatt:

kr 78 000 per år

Forbruk:

Beløpene som allerede er lagt inn

Unntak:
Mat og drikke:

kr 3 000 (inkl. noen turer på byen)

Telefon,
mediebruk:

kr 600

Boutgifter nå
Husleie i kollektiv:

kr 3 800

Andel strøm:

kr 300

Boligen han ønsker seg:
Kravet til egenkapital er for tiden 15 %
(15 % av kr 2 500 000 = kr 375 000)

Kjøpesum:

kr 2 500 000

Driftsutg./strøm:

kr 2 000

Spørsmål:

Forslag til svar:

Hva skal til for å få bolig?

Sparing

Forslag til sparing?

Spare alt? Kr 8 000 per måned.

Når får han kjøpt bolig?

Om 3 år og 9 måneder.

Hvorfor er det fortsatt

BSU gjør at skatten

penger til overs i budsjettet

reduseres og det blir mer

når han sparte alt som var til

til overs i budsjettet.

til overs (8 000) ?
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Kim har lyst til å kjøpe bruktbil: Mercedes Benz C-Klasse 2000, 181 000 km, kr 50 000. Kim har ikke spart penger
og må ta opp et forbrukslån på kr 50 000. Lånet må nedbetales på 4 år.

Lånet koster:

Rente:

12 % p.a.

Etableringsgebyr:

kr 1 000

Termingebyr:

kr 40

Gå til fanen Forbrukslån
og legg inn beløpene.

Spørsmål:

Svar:

Hvor mye må Kim betale totalt på lånet?

Totalt å betale: kr 66 121

Hvorfor må han betale mye mer enn han låner?

Renter og gebyrer.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente på lån er den løpende pålydene
renten i en bestemt periode, vanligvis ett år.
Den nominelle renten er med andre ord den
fastsatte renten eksklusive gebyrer.
Den effektive renten forteller hva du faktisk
betaler for lånet inkludert alle gebyrer .

Kims budsjett er i minus! Se Penger til overs.
Hva gjør Kim? Reduserer han forbruket, eller sparer han?
Kim ønsker seg virkelig bilen og reduserer sparingen slik at han får penger til overs.

Gå til fanen Bilutgifter og kryss av på:

Bilutgifter:

Forsikring per år:

kr 9 000

Service:

kr 1 000

Bensin koster per l:

kr 14,50

X

Ja, jeg vil ha bil.

Bilen bruker 1,1 liter bensin per mil.
Han tror han vil kjøre ca. 12 000 km per år.

Spørsmål: Hva blir den gjennomsnittlige totalkostnaden ved å ha bil pr. måned? Hva velger Kim å gjøre? (Budsjettet må gå i pluss.)

Svar: Kr 2 668 for bilen, kr 1 378 for lånet. Totalt kr 4 046 per md.
Hva bør Kim gjøre? Kutte ut bilen eller kjøpe en som er rimeligere? Endre på forbruket? Bo hjemme?
Kjøpe billigere bolig? Få seg en ekstra jobb og tjene mer penger? Annet?

