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Forbundets avdelinger 

 

Retningslinjer for ekstra stønad til aleneforeldre 

 

På landsmøtet i 2019 ble det vedtatt at det skulle utbetales stønad til aleneforeldre som er i streik på kr. 

500,- per barn per uke. Jf. forbundets vedtekter 1.5.3.2.2. punkt 4. 

 

Det er forbundsstyret som fastsetter retningslinjer for denne stønaden. 

 

I forbundsstyrets møte 25. mai då. ble følgende retningslinjer fastsatt: 

 

• Stønad til aleneforeldre følger de samme betingelser og regler for stønad som vedtektenes "1.5.3.2 

Konfliktstønad". 

• Medlemmer med delt forsørgeransvar er berettiget til halv ekstra stønad. 

• Stønaden til aleneforeldre holdes utenom den ordinære konfliktstønaden.  

• Avdelingene lager egne rutiner og utarbeide egen informasjon til sine medlemmer. 

• Søknader behandles av og utbetales gjennom forbundets avdelinger.  

• Forbundet refunderer utbetalt stønad til avdelingene når streiken er avsluttet. 

• Ved søknad om refusjon må avdelingen oversende: 

- Dokumentasjon fra NAV 

- Antall barn, navn og født dato (seks siffer) 

- Medlemsopplysninger fra Fane2, navn, adresse, medlemsnr. 

 

Avdelingene må på bakgrunn av retningslinjene lage egne rutiner og utarbeide informasjon til sine 

tillitsvalgt og medlemmer. 

 

Forbundet har laget følgende forslag på rutiner og informasjon som avdelingene kan benyttes: 

 

1. Rutiner for stønad til aleneforeldre: 

- Kontakte tillitsvalgte på den enkelte bedrift, be de om å skaffe seg oversikt over aleneforeldre, før 

eventuell konflikt er et faktum. 

- Når konflikt er et faktum, sikre at dere har mottatt nødvendig dokumentasjon før stønad utbetales 

- Husk send krav om refusjon til forbundet. 

 

Ved søknad om refusjon fra forbundet må avdelingen oversende: 

- Medlemmets dokumentasjon fra NAV 

- Antall barn, navn og født dato (dd.mm.åå) 

- Medlemmets Fanenr., navn, adresse. 

 

2. Utarbeide egen informasjon til medlemmer og klubber 

Det anbefales å sende ut informasjon til tillitsvalgte, vedlagt forslag på tekst: 

 

 

Ny vedtektsbestemmelse etter landsmøtet 2019 – Stønad til aleneforeldre 

Forbundet utbetaler stønad til medlemmer som rammes av konflikt og som tilfredsstiller 

betingelsene for stønad. Medlemmer som tilfredsstiller betingelsene for stønad og som er 
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aleneforeldre har, etter forbundets vedtekter, i tillegg krav på kr. 500,- pr. barn pr. uke. 

Medlemmer med delt forsørgeransvar er berettiget til halv ekstra stønad. 

 

Medlemmer som har rett på aleneforelder stønad må sammen med søknad om stønad legge fram:  

- Dokumentasjon fra NAV 

- Antall barn, navn og født dato (seks siffer) 

 

Medlemmet må ta kontakt med NAV og få dokumentasjon på at det mottas delt eller fullt utvidet 

barnetrygd. Det er samme dokumentasjon medlemmet bruker ovenfor skatteetaten. 

 

Krav om stønad sendes fra medlem/klubben til avdelingen. Dokumentasjon må medfølge søknad. 

 

Forbundet vil etter fellesferien sende ut ytterligere informasjon om konfliktstønad og tariffmodul. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Medlems- og Økonomiavdelingen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Clas Delp Bjørn Skogstad 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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