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Din bidragssak hos NAV Innkreving

Vi viser til dine e-poster, datert 24.05.2013, 25.06.2013, 18.07.2013 og 25.08.2013.

NAV Innkreving har nå vært i kontakt med politiet vedrørende de anmeldelsesnumrene du har oppgitt 
i dine e-poster; 11384062, 11059001 og 11843944 1732/12-32. Sakene er henlagt hos politiet, og de 
har bekreftet at NAV Innkreving ikke er anmeldt av deg per i dag.

Vi ønsker ikke å kom m entere de påstander du kommer med, da vi mener de ikke er relevant for 
bidragssaken du har hos oss. NAV Innkreving vil likevel presisere at vi ikke ser på denne saken som 
en kidnappingssak så lenge ikke politiet har åpnet etterforskning i saken.

Barnas m or er gitt dagiig omsorg for barna i avgjørelse fra Haugaland tingrett den 14.07.2008 (og 
senere avgjørelser). Du har per i dag bidragsplikt for 5 av dine barn, j f  vedtak i saken fra NAV 
Forvaltning Karmøy av 28.09.2009. Vedtaket ble stadfestet av NAV Klageinstans Vest den 
10.09.2010. Vedtaket er ikke påklaget. Underholdsbidraget er indeksregulert fra 01.07.2013, og utgjør 
per i dag til sammen kroner 8 710 per måned.

N år det gjelder innkrevingen viser vi til vårt brev av 02.05.2013.

NAV Innkreving vil gjøre deg oppmerksom på taushetsplikten du har i forhold til bidragssaken din j f  
forvaltningsloven § 13, og at overtredelse av taushetsplikten er straffbar j f  straffeloven § 121.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05 11 00.
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