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HANSEN RUNE LEANDER
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD

KLAGE - UTVIDET BARNETRYGD
F.nr. 061255 379 93 (Oppgi f.nr. ved henvendelser til oss)
Etter at du klaget, har vi tatt vedtaket opp til ny vurdering, men ikke 
funnet grunnlag for å gjøre det om.
I vedlagte kopi av innstilling til NAV Klageinstans har vi gitt en 
nærmere begrunnelse for vedtaket. Innstillingen sammen med resten av 
saksdokumentene er sendt til NAV Klageinstans i dag.
Dersom du har kommentarer til sakesfremstillingen, må disse sendes til 
NAV Klageinstans innen 14 dager fra du mottok dette brevet.
Adressen er:
NAV Klageinstans
Postboks 6245 - Bedriftssenter
58 93 BERGEN
Når saken er avgjort, vil du få melding fra NAV Klageinstans. 
Saksbehandlingstiden i NAV Klageinstans er vanligvis 10 uker.

Med hilsen
NA Y

saksbehandler

Vedlegg

POSTADRESSE: 
POSTBOKS 3
5589 SANDEID 
INTERNETTADRESSE:

KONTORADRESSE: 
HELGEVOLDGÅRDEN NR. 8
5585 SANDEID 
WWW.NAV.NO

TELEFON: ÅPNINGSTID: 
81581000 08.30-15.00 
TELEFAX:
52048711

http://WWW.NAV.NO


Fødselsnr./saksnr.:
INNSTILLING TIL NAV KLAGEINSTANS 061255 37993

1. Saksgang, klagefrist m.v.
1 a. Vedtaksinstans 1 d .Klager 1 g. Klagemotpart

NAV Forvaltning 
Karmøy

Rune Leander Hansen NAV Forvaltning Karmøy

1 b Saksbehandler 1 e. Prosessfullmektig 1 h. Fullmektig for motpart
Wenche O. Haaland

1 c. Kravdato 1 f. Vedtaksdato 1 i. Klagedato 1 j. Klagefrist 
overholdt?

(dok. ) 090210 170210 Ja Nei
.X □

2. Hva saken gjelder_____
2 a. Stønadsområde og hjemmel_______________________________________________

Barnetrygd -  Lov om barnetrygd_________________ • __________________________
2 b. Aktuelle problemstillinger________________________________________________

Stans i utbetaling av barnetrygd. NAV har stanset barnetrygden da vi har fått oppiyst fra 
Barneverntjenesten i Haugesund at barna er flyttet fra far til beredskapshjem._________

3. Klagerens anførsler______________________________________________

Bruker skriver i klagen til NAV at barna ikke har flyttet, men ble kidnappet av 
Barneverntjenesten i Haugesund og satt i fangenskap frarøvet bevegelsesfrihet og muligheter 
for kommunikasjon. Han skriver videre at barnevernet så fikk til et løgnaktig, ulovlig og 
straffbart vedtak datert den 140110.

4. Underinstansens vurdering

a. Innholdet i de relevante rettsreglene
Det fremgår av Lov om barnetrygd paragraf 2, første ledd, at foreldre (eller annen 
omsorgsperson) som har barn under 18 år boende fast hos seg i Norge har rett til barnetrygd.
b. Det faktum underinstansen legger til grunn ved vurderingen
Faktum som er lagt til grunn i denne saken er brev fra barnevernstj enesten i Haugesund av 
040210 hvor det fremgår at barna er under barnevernets omsorg. NAV ble også i brev av 
150110 orientert fra samme instans om at barna ble plassert i beredskapshjem den 130110. 
Det fremgår også av Folkeregisterets opplysninger at barna er registrert med ny adresse fra 
140110.
c. Begrunnelse og konklusjon
Det synes fra NAV sin side klart at far ikke lenger har den daglige omsorgen for barna, og at 
stønaden ifl. Lov om barnetrygd paragraf 2, 1. ledd, samt paragraf 11,1. ledd stanses fra 
måneden etter at vilkåret for barnetrygd ikke lenger var tilstede, altså fra februar 2010._____



5. Underinstansens innstilling

Vedtak av 090210 stadfestes

6. Behandlende 
enhet og dato

Underskrifter

NAV Forvaltning 
Karmøy W/lcUl |)3Si43>£

Wenche 0 . Haaland

:

Kopi: klager


