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PRESSEMEDDELSE – PØR 

 

Nyt koncept – Ubegrænset hjælp til at få en bedre privatøkonomi. 

Som noget nyt får økonomisk trængte personer, familier, ældre og borgere med særlige behov nu 

muligheden for, via et fastpris abonnement, at får ubegrænset hjælp til at håndtere deres forbrug og 

privatøkonomi.  

Erik Fraas: ”Alle kan få glæde af privatøkonomisk rådgivning og mere end 80 % kan allerede mærke den 

økonomiske gevinst indenfor få måneder”. 

Økonomisk overskud frigører flere ressourcer 

Det at have styr på økonomien giver mere overskud for alle. Mange går og stresser og er flove over, at de 

ikke har styr på økonomien og forbruget. Det er der en løsning på! I fællesskab med PØR udarbejdes en 

skræddersyet handlingsplan, hvor der prioriteres og skabes rammer, der passer bedst til den enkelte. 

Økonomisk styring med rådgivning betaler sig 

En gennemgang af forbrugsmønstre og faktiske behov viser ofte, at det er muligt at tilrettelægge sit forbrug 

på en mere økonomisk måde uden nødvendigvis at skulle mærke de store afsavn. PØR hjælper også med at 

skabe overskud til uforudsete udgifter og hvis muligt opsparing til det man ønsker sig. Det kunne være til 

næste års ferie, ny computer, fjernsyn, cykel, bil etc.  

Den travle familie 

I en hektisk hverdag kan det være svært for mange familier at have overskud til at styre deres forbrug og 

privatøkonomi. Især hvis der er andre ting man hellere vil bruge sin tid og energi på. Børnefamilier vil gerne 

gøre det bedst for deres børn, herunder at have overskud til at være nærværende og at have økonomisk 

overskud til at give børnene gode oplevelser. 

I samarbejde med PØR skabes de nødvendige justeringer for at kunne give familien økonomiske overskud 

til fx næste års sommerferie. 

Pensionister og førtidspensionister 

For de ældre kan der udover økonomien kan der ofte tillige være udfordringer med at følge med de nye 

online løsninger og nye forbrugsprodukter. PØR hjælper også med at finde de bedste forbrugsprodukter til 

de ældre.  

Borgere med særlige behov 

PØR har stor erfaring med at hjælpe borgere med særlige behov. For disse borgere er økonomisk 

selvstændighed meget identitetsskabende, og det kan være et meget ømtåleligt emne, hvis de ikke magter 

at styre deres egen økonomi. Hyppig udskiftning af kontaktpersoner og pædagoger på institutioner og 

bosteder er ofte en hæmsko for deres privatøkonomiske udvikling, da det tager tid at opbygge et 

tillidsforhold. Desuden har borgere med særlige behov mange andre problemstillinger at tage sig af, hvilket 

mindsker ressourcerne til gennemgangen af privatøkonomien. 
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PØR har ekspertisen til at ”løfte” borgerne til en øget økonomisk selvstændighed. Det skaber mere energi 

og større fokus hos den enkelte borger, når de får deres egen økonomiske rådgiver. PØR har 

succeshistorier, hvor mange års problemer med at styre forbruget og problemer med at betale regningerne 

blev rettet op. I den ene historie fik borgeren efterfølgende råd til at købe en minibil mens i den anden 

historie har borgeren sparet 100.000,- kr. op. 

PØR samarbejder bredt  

PØR samarbejder gerne med bosteder og kommuner om enkelte tilfælde eller hjælper med at danne 

overordnet rammer for, hvordan borgere med særlige behov bedst hjælpes. Mange kommuner og bosteder 

har udfordrende borgere med særlige behov, hvor der kræves en ekstra indsats for at få dem på rette spor. 

I nogen tilfælde bremser de økonomiske problemer for anden udvikling. Når PØR tager sig af de 

økonomiske problemstillinger, får kommunerne og bostederne bedre mulighed for at hjælpe med 

borgernes andre problemstillinger. 

PØR giver tryghed for pårørende til ældre og borgere med særlige behov 

Det er ikke altid at pårørende har overskud eller får lov til at hjælpe med at holde styr på økonomien. Der 

kan være intern familiestrid blandt flere arvinger om en kommende arv. Her kan PØR skabe den tryghed 

samt sikre og dokumentere, at tingene foregår på rette vis. 

Mange økonomisk trængte betaler for meget til deres gældsposter 

Ofte viser det sig, at vores kunder betaler for meget til deres kreditorer uden at det forbedre deres 

situation. Det kaldes en negativ gældsspiral. PØR hjælper med at håndtere kreditorerne og sikre, at vores 

kunder ikke betaler for meget. Seneste tilfælde hos PØR var en pensionist som betalt 1800,- for meget om 

måneden. PØR har sikret en pensionisten en væsentlig bedre levestandard imens der søges om 

gældssanering. Erik Fraas har stor ekspertise på gældssaneringsområdet og har på vegne af kunder allerede 

fået tilkendt 10 gældssaneringer. 

For personer og familier med styr på økonomien 

PØR tilbyder også privatøkonomisk rådgivning til enkeltpersoner og familier som går større 

livsbegivenheder i møde, fx det at blive forældre, ægteskab/skilsmisse, køb/salg af bolig, pensionering, 

sygdom etc. PØR har f.eks. lige sparret en boligsælger for optil 97.000,- kr. ved salg af bolig. 

Abonnements priser for økonomisk styring 

Priserne falder gradvist i takt med at der kommer mere styr på økonomien og kunden bliver mere 

økonomisk selvstændig. 

Første periode: 400,- kr. pr. md. - Opstart af forløb og opsætning af overordnet struktur (6-12 måneder) 

Anden periode:  300,- kr. pr. md. - Løbende opfølgning, sparring og rådgivning 

Tredje periode:  200,- kr. pr. md. – Øget økonomisk selvstændighed 

Fjerde periode:  100,- kr. pr. md. - Afslutningsforløb indtil kunden er parat til at overtage styringen. 

Ved gældsrådgivning opkræves ekstra månedligt tillæg som aftales individuelt efter gældens omfang og 

antallet af kreditorer. 
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Få hjælp nu! 

Send en mail til kontakt@poer.dk med dit navn og telefon nr., eller ring på 20976838. 

For mere information besøg PØR på http://www.privatøkonomiskrådgivning.dk/ 
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