
iW Z vj/ /

RUNE LEANDER HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD

NAVI (501E)

9917 Kirkenes

Deres ref: V å r ref: 186525 V å r dato: 20 .11 .13

Saksbehandler: Anja M. Indbjør

Din bidragssak hos NAV Innkreving

Vi viser til e-postene dine, datert 21.09.13 og 21.10.13. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

I dine e-poster fremkommer det ikke noe som vil endre på din bidragssak og innkrevingen hos oss. Vi 
viser til vårt brev av 29.08.13. Dersom du fortsatt mener at NAV Innkreving er anmeldt av deg til 
politiet ber vi om at du kontakter politiet direkte.

Det månedlige bidraget for dine fem barn du er ilagt bidragsplikt for utgjør 8 710 kroner per måned. 
Etter bestemmelsen i folketrygdloven § 22-3 a, har NAVI bedt NAV Pensjon om at 
underholdsbidraget blir utbetalt direkte til oss. Bidraget ble indeksregulert fra og med juli 2013, og var 
tidligere på 8 610 kroner. NAVI har ikke sendt melding om endring av beløpet til NAV Pensjon, og 
det har derfor oppstått en bidragsgjeld i saken på 500 kroner. For november 2013 vil det også bli 
innbetalt 100 kroner for lite, og gjelden vil bli på 600 kroner. Da barnetillegget du mottar i din pensjon 
er større en det månedlige bidraget, vil NAVI øke beløpet i desember 2013 til 9 310 kroner for å dekke 
inn bidragsgjelden. Fra og med januar 2014 vil beløpet være på 8 710 kroner.

Purregebyr som er påløpt på saken som følge av at det er innbetalt for lite underholdsbidrag vil bli 
slettet. Du kan derfor se bort i fra de fakturaene som er sendt deg 09.09.13, 09.10.13 og 09.11.13.

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

Med hilsen
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Eve Remmen
juridisk rådgiver

juridisk rådgiver

NAV Innkreving
Postadresse: 9917 Kirkenes

Besøksadresse: Grubevn 4, 9910 Bjørnevatn 
Tel: 21 05 11 00 // Fax: 21 05 11 01

Kontonr: 8276 01 00435 
Org.nr: 974 650 991
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Ved ukjent adresse:
Riv av klaffen.
Sett kryss over opprinnelig adressat.


