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Returadresse,
NAV Forvaltning Hordaland 1,
Postboks 6244, Bedriftssenter, 5893 Bergen

Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 Vikebygd

Saksnummer: 0806982 Dato: 11.05.16

VARSEL OM AUTOMATISK JUSTERING AV BARNEBIDRAG

Denne meldingen blir sendt til begge partene i barnebidragssaker, dvs. både til deg som er 
bidragsmottaker, og til deg som er bidragspliktig.

NAV skal av eget tiltak justere bidraget det året barn fyller henholdsvis 6,11 eller 15 år, se barneloven § 
71 andre ledd. Dette er for å sikre at bidraget tar hensyn til kostnader for barn i ulike aldersgrupper.

Bidragssaken din kan bli omfattet av omregningen.

Hvordan den automatiske justeringen blir gjennomført __  ___ _____
Ved den automatiske justeringen vil NAV kun legge til grunn de nye satsene for underholdskostnaden 
og samværsfradraget som tilsvarer barnets nye aldersklasse.

Sats for underholdskostnad
NAV justerer årlig størrelsen på underholdskostnaden for barnet. Underholdskostnaden er en sats for 
hva det koster å forsørge et bam i en gitt aldersgruppe.

Det er fire aldersklasser: 0 - 5 år, 6 - 10 år, 11 - 14 år, og 15 -18  år. Overgangen til ny aldersklasse skjer 
den 1. juli det året barnet fyller 6,11 eller 15 år. Det er justeringer som følge av denne overgangen som 
skal gjøres automatisk.

Sats for samværsfradrag
Samværsfradraget varierer også med barnets aldersklasse og den automatiske justeringen sørger for at 
riktig samværsfradrag blir gitt. Vi gjør oppmerksom på at også satsene for samværsfradrag øker når 
bam blir eldre. Dersom den bidragspliktige har mye samvær kan bidraget derfor reduseres selv om 
underholdskostnaden har økt.

Dette endres ikke ved den automatiske justeringen
For andre opplysninger enn sats for underholdskostnad og sats for samværsfradrag, vil vi legge til grunn 
opplysninger fra det siste ordinære vedtaket. Dette er opplysninger som samværsomfang, tilsyn sutgifter 
og inntekt.

Hvis det er andre endringer enn de satsene som NAV justerer som har betydning for størrelsen på 
bidraget, kan du eller den andre parten søke NAV om endring av bidraget.

NAV Forvaltning Hordaland 1

Postadresse: Postboks 6244 // Bedriftssenter//58 9 3  Bergen

Besøksadresse: Helgevoldgården Nr. 8 //55 8 5  Sandeid 
Tel: 55553333

www.nav.no

http://www.nav.no


Saker som ikke omfattes av den automatiske justeringen
Hvis bidraget ble redusert på grunn av at den bidragspliktige ikke hadde full bidragsevne eller summen 
av bidragene utgjorde mer enn 25 prosent av inntekten da bidraget sist ble fastsatt, vil bidraget ikke bli 
justert automatisk. Det samme gjelder bidrag som er fastsatt etter skjønn, bidrag som er fastsatt med 
utgangspunkt i at en av partene mottar en ytelse med barnetillegg, bidrag som er avtalt privat og bidrag 
som er fastsatt etter regelverket som gjaldt før 1. oktober 2003.

Bidraget vil i disse tilfellene bli indeksregulert på vanlig måte pr. 1. juli i år.

Annet
Gebyr og indeksregulering
Det beregnes ikke gebyr ved den automatiske justeringen.

Det året bidraget blir automatisk justert, blir det ikke indeksregulert.

Ikke klageadgang
Det er ikke klageadgang på vedtak om automatisk justering. I stedet kan hver av dere sette fram søknad 
om endring. Ved slike søknader blir bidraget bare endret dersom endringen er større enn 12 prosent i 
forhold til det gjeldende bidraget. Dere må dessuten betale et gebyr. Dersom dere inngår privat avtale 
om bidraget, blir det ikke ilagt gebyr. Til hjelp i forbindelse med dette kan dere benytte bidragsveilederen 
som ligger nav.no.

Vedtak om automatisk justering vil normalt bli sendt ut i siste halvdel av mai hvert år.

Med hilsen 
NAV
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