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Kontantstøtten – endringene – konsekvenser
Vi viser til tidligere korrespondanse med departementet om saken og beklager at det ikke har
vært vilje til å ta ett møte om saken. Nå er det knappe 2 uker til endringene settes ut i livet.
Fortsatt er det mange familier som opplever at deres hverdag vil få en kraftig økonomisk
smell. Ikke har de barnehageplass, ikke jobb og ikke konstantstøtte.
I vårt arbeid med saken har vi beklageligvis avdekket en del ting som vi finner svært
beklagelig og lite heldig. Vi hadde håpet å kunne legge dette frem i møte, men da våre
henvendelser om dette er avslått, vil vi nå bringe det opp i dagen skriftlig.
 Det finnes tallmateriale på antall personer som får utbetalt kontantstøtte. Det finnes
dog ikke tall på hvor mange barn dette dreier seg om, altså barn som ikke vil motta
kontantstøtte etter 1.august. Vi har fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fått bistand til å
sannsynlighetsberegne antall barn. Anslaget sier at endringen vil medføre at 16 500
barn mister kontantstøtte.
 Foreldre har skriftlig svar fra NAV om vedtak om at konstantstøtte gjelder frem til
barnet fyller 3 år. Noen foreldre har hatt skriftlig korrespondanse med sitt lokale
NAV-kontor for å få råd om hvordan de skal forholde seg, mulighet for anke etc.
Vi er dypt rystet når det da blant annet fra et NAV-kontor svares som følger:
”Det er dessverre ikke vi som har laget loven, og vi forstår at det er urettferdig…..Vi
undrer oss også over at en lov kan gis tilbakevirkende kraft….
Ja, departementet har vært i hard vær i det siste…..
Du kan dessverre ikke klage til oss (flere har prøvd). Vi har ikke tatt dette videre til
departementet. … Ta heller kontakt med Norges Kvinne- og familieforbund…”
Vårt forbund har ikke kapasitet til å bistå lokale NAV-kontor i denne saken.
 Videre ser det ut som om enkelte NAV-kontor har tatt i mot klager. De har dog ikke
besvart klagene annet ved en telefon. Etterlysning av skriftlig svar har klager ennå
ikke mottatt. Med andre ord – ulik behandling fra de lokale NAV-kontor.
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 Av de henvendelser vi har mottatt, er det flere foreldre med tvillinger. Dette betyr at de
blir dobbelt skadelidende. Denne gruppen taper faktisk over 6 000 kroner. Dette er
store beløp for en anstrengt småbarnsfamilie. I vårt materiale finnes det også familier
som har flyttet for at en av foreldrene skal være i lønnet arbeid. De har måttet anskaffe
ny bolig og sliter med å få solgt tidligere bolig. Vi kan selvsagt bare ane hvilke
økonomiske vilkår dette medfører i tillegg til den påkjenningen det også er.
Etter vårt syn burde det være mulig å kunne gi de som allerede har fått skriftlig vedtak om
kontantstøtte frem til barnet fyller tre år, kontantstøtte som vedtatt. Vi har ikke beregnet dette
grundig, men våre anslag tilsier at dette dreier seg om i underkant av 1 million kroner. Sett i
lys av andre bevilgninger som gjøres plutselig, burde dette la seg gjøre for denne gruppen.
Riktignok har de valgt en hverdag for egne barn som flertallet i regjeringen ikke liker, men
det burde ikke straffes. Ut fra saken og behandlingen er det vanskelig for oss å se at noe annet
kan være hensikten. Særlig da når de fleste faktisk ikke fikk informasjon om dette fra
myndighetene som hadde skriftlig gitt tilsagn, først etter at fristen for å søke barnehageplass
var gått ut.
Selv om det er ferietid og kort tid igjen, ber vi om at saken om tilbakevirkende kraft gis ny
vurdering og at regjeringen fatter vedtak om at denne gruppen likevel innvilges kontantstøtte
som tidligere vedtatt og som skriftlig er bekreftet i vedtak fra NAV.
Vi stiller gjerne på meget kort varsel i møte for å drøfte denne situasjonen. På grunn av
ferietid, ber jeg om at undertegnede da kontaktes via mobiltelefon for avtale.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal
forbundsleder
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