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TRONDHEIMSKONFERANSEN 
«Felles kamp 

for arbeid og faglige rettigheter» 
Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 
i regi av LO i Trondheim og omegn 27. – 29. januar 2023. Konferansen samlet 530 
tillitsvalgte fra hele landet. 
 

 

Økende økonomisk usikkerhet i dagens dyrtid. 
På tross av at antallet inkassosaker har gått ned med 15%, sammenlignet med 2021, 
har det vært en negativ trend blant aldersgruppen 18-25 år. Blant disse økte antallet 
inkassosaker i 2022 sammenlignet med fjoråret. Med strømpriskrise, renteøkning, 
økte leiepriser og høyere matpriser er økonomien allerede meget presset for mange 
av dagens unge og mange sliter med å holde seg ajour med utgiftene. For mange 
kan det være nødvendig å måtte velge mellom å betale mat eller regninger.   
 
Ubetalte regninger som går til inkasso kan bli uhåndterlige i løpet av noen måneder, 
med store gebyrer og meget høye renter. I verste fall ender den ubetalte regningen 
som sak hos Namsmannen, og kan få store økonomiske konsekvenser i lang tid 
fremover, særlig dersom saken går så langt at en blir ilagt påleggstrekk.  
Personer som har påleggstrekk har ikke mulighet til å få delt opp forsikringer eller 
andre regninger, kan ikke tegne telefonabonnement o.l. De med påleggstrekk på 
lønn eller trygd får heller ikke kompensert de høye strømutgiftene (strømstøtte). 
 
I stadig mer usikre økonomiske tider er det nødvendig med tiltak som kan løfte og 
trygge de med en allerede usikker økonomi, ikke grave dem lenger ned i 
økonomiske problemer.  
Når det var stor økonomisk usikkerhet i 1991 fikk vi gjeldsordningsloven. Den må 
evalueres, og systemet oppgraderes, og det haster å få dette gjort. 
Namsmannsleddet må styrkes og tillegges gjeldsrådgivnings plikt i alle saker for slik 
å bistå gjeldsoffer til å finne gode løsninger. 
 
Trondheimskonferansen mener:  

• at regjeringen må pålegge inkassobyråene å sette ned renten, og at løpende 

renter skal fryses der det ikke finnes betalingsevne.  

• at regjeringen får en fortgang i arbeidet med å sikre økonomien til de som 

har minst. 

 


