
Så kontakt

Projektleder Marianne Jensen                                                                                                      

FH Nordjylland

Mobil: 24 43 83 24

E-mail: raadgiver@fh-nordjylland.dk

LO Vendsyssel Økonomi- og Gældsrådgivning blev overtaget af 
FH Nordjylland, da LO Vendsyssel blev nedlagt i forbindelse med 
fusionen mellem LO og FTF, som blev til FH.

Rådgivningnen går således nu under navnet FH Nordjyllands 
Økonomi- og Gældsrådgivning, men fortsætter i øvrigt uændret.

Rådgivningen er fortsat støttet økonomisk af Socialstyrelsens 
puljemidler.

Har du brug for hjælp

FH Nordjylland
Økonomi- og gældsrådgivning i
Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev 2021

Vil du vide mere?

til at få styr på din økonomi?

FH Nordjylland
Økonomi- og gældsrådgivning i
Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev 2021



Hvad kan du få hjælp til?

De frivillige rådgivere tilbyder hjælp til:

• grundlæggende forståelse af privatøkonomi

• overblik over privatøkonomien

• at få lagt et budget

• at oprette både løn- og budgetkonto til styring af  

indtægter og udgifter

• at forblive i egen bolig eller flytte i anden egnet og  

økonomisk ansvarlig bolig

• at indgå aftaler med kreditorer - henstand,  

fradragsordning m.m.

• kontakt til banker, skattevæsen m.m.

• ansøgning om gældssanering og eftergivelse af gæld

• spareråd

Desuden får du vejledning i reglerne vedrørende rykkerge-

byr, inkasso, forældelse, SKAT, skilsmisse og tvangsauktion. 

Du kan også få hjælp til at skrive ansøgninger til kommunen 

og Udbetaling Danmark, vurdering af lejekontrakter og 

forklaring på breve fra kreditorer, banker og kommunen.

Hvem kan du få hjælp af?

Hvis du henvender dig i en af vores rådgivninger, kan du få 

uvildige råd og vejledning af kompetente frivillige rådgivere, 

der har en baggrund som bankrådgiver, socialrådgiver, juris-

ter og revisorer. Formålet med rådgivningen er at tilbyde dig 

at få et overblik over din økonomiske situation. 

Rådgivningen arbejder tværfagligt. Vi tilstræber, at der del-

tager to rådgivere med forskellig faglig baggrund ved alle 

samtaler. 

Rådgivningen kan strække sig fra 1 til op til 6-7 samtaler 

alt efter problemets kompleksitet. Du taler med de samme 

rådgivere under hele forløbet.

Har du brug for gratis økonomisk og juridisk hjælp til at få styr 

på din økonomi og er du i arbejde, på SU eller på en form for 

overførselsindkomst? Så kan dette tilbud måske være noget 

for dig.

FH Nordjylland står for en frivillig gældsrådgivning i 

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn. Rådgivningen er 

uafhængig, anonym og foregår under afslappede former og i 

uformelle rammer følgende steder:

• Mandag kl. 12.30-16.00 i 3F´s lokaler  

Nordens Allé 12, Brønderslev

• Tirsdag kl. 14.00-17.00 i AOF’s lokaler 

Hangaardsvej 5, 1., Frederikshavn

• Onsdag kl. 14.00-17.00 i Metal’s lokaler 

Frilandsvej 115, Hjørring

Husk, at du altid skal ringe og bestille tid til en rådgivning på 

tlf. 24 43 83 24 eller på mail til raadgiver@fh-nordjylland.dk

Hvor kan du få hjælp?


