Oslo kommune
${ORGENHET_NIVAA3_OFFNAVN}
${ORGENHET_NAVN}

${BORGER_FORNAVN} ${BORGER_ETTERNAVN}
${BORGER_ADRESSE}

Unntatt offentlighet
Offentleglova § 13.1 jfr. fvl. § 13.1,

Dato:

${GLOBALE_DA
GENS_DATO}

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

${BORGER_ID}

${SAK_SAKSNUMMER}

${SAK_SAKSBEHANDLER}

371.0

EGENERKLÆRINGSSKJEMA FOR BOLIG PÅ DET PRIVATE MARKEDET
${BORGER_FORNAVN} ${BORGER_ETTERNAVN}, ${BORGER_FDATO}
Det vises til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) § 15 og
§ 3-7 i helse- og omsorgstjenesteloven om boliger til vanskeligstilte.
”Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet”.
Du har etter samtale med Nav kommune blitt henvist til boligfremskaffer i bydelen.
INFORMASJON OM KONSEKVENSER AV Å TAKKE NEI TIL EGNET TILBUD OM
BOLIG PÅ DET PRIVATE LEIEMARKED
I utgangspunktet vil du få et boligtilbud basert på henvisning fra Nav.
Dersom boligen vurderes som egnet av Nav og boligfremskaffer, og du allikevel takker nei, må
avslagsgrunnen dokumenteres. Det er i utgangspunktet ikke rimelig grunn å avslå et boligtilbud
at boligen ligger et annet sted enn man ønsker, at barna ikke bør bytte skole, at barn av
forskjellig kjønn og/eller alder må dele soverom eller at boligen ligger for langt unna offentlig
kommunikasjon, matbutikk, barnehage og/eller skole m.m.
Du gjøres også oppmerksom på at du heller ikke vil få flere boligtilbud gjennom
boligfremskaffer dersom du takker nei til egnet bolig. Unntak fra denne bestemmelsen kan
forekomme i samarbeid med Nav som henvisende instans.

ORGENHETNI
VAA3_LOGO

Telefon: 02 180
${ORGENHET_NIVAA3_OF Postadresse:
FNAVN}
${ORGENHET_NAVN}
${ORGENHET_POSTADRE Telefax: ${ORGENHET_FAX}
SSE}
${ORGENHET_POSTNRSTE
D}
${ORGENHET_BESOKSADR
ESSE}
E-post:
${ORGENHET_EPOST}

Org.nr.:
${ORGENHET_
ORGNR}

Egenerklæring:
Jeg, …………………………………

Fødselsnummer …………………………

erklærer å ha fått informasjon om det som står over, og har forstått hva det dreier seg om og
hvilke konsekvenser det kan få for meg å takke nei til tilbud om privat leiebolig. Jeg
godkjenner også at boligfremskaffer gir mitt navn og telefonnummer til potensielle utleiere ved
tilbud om bolig/avtale om visning.
Oslo

……………………………...
………………………………………
signatur
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