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OM BOKEN OG HVEM SOM BØR LESE DEN Personlig økonomi juss har et bredt nedslagsfelt og passer
svært godt for studenter, finansielle og økonomiske rådgivere, særlig i finanssektoren, men også i NAV og hos
andre aktører. Sist, men ikke minst, er boken et særdeles nyttig og brukervennlig hjelpemiddel og
oppslagsverk for folk flest. På en lettfattelig måte gir den oversikt over og innsikt i sentrale emner som griper
inn i alle menneskers liv på ulike tidspunkt: · Familieøkonomi (vergemål, ekte-/samboerskap, arv) · Pensjon
og trygd · Skatt på inntekter og formue · Bolig, kredittvurdering og lån · Problemøkonomi og gjeldsproblemer
· Finansielle rådgiveres plikter og ansvar Det er lagt opp til at denne boken og Trond Døskelands bok
Personlig finans skal komplettere hverandre innenfor det som omfattes av fagområdet «personlig økonomi».
Men de skal også kunne leses uavhengig av hverandre. Det anbefales imidlertid å lese begge bøkene for å få
en god oversikt over hele fagområdet. OM FORFATTEREN Dag Jørgen Hveem er høyskolelektor på
Handelshøyskolen BI, advokat og bachelor i bank og finans. Han har gjennom mange år vært fagansvarlig og
undervist i bl.a. Privatøkonomi med jus på BI og har bankers rådgivningsansvar som forskningsområde.
Hveem er styremedlem i Finansnæringens autorisasjonsordninger og hyppig brukt som ekspert i media.
NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene.

Er du personlig bruker, logger du inn med e-postadresse og selvvalgt passord. E-postadressen er ditt
personlige brukernavn. Er du ikke personlig bruker, logger du inn. Nettstudier gjør det mulig å studere hvor
som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Hver
dag gir Finansavisen deg nyheter, Trygve Hegnars leder og gode råd, med en stor lørdagsavis som ukesavslutning. Ingen norsk avis dekker børsnyheter som oss.

