                                                                                     

                                                 

Til bostyrer
Oslo, 21. april 2015

NAV Lønnsgaranti - Endring av brevene våre og orientering om videreformidling av
vedtak
NAV Lønnsgaranti skal følge NAVs retningslinjer for klart språk. I den forbindelse endrer vi
brevene våre. Vi begynner å bruke de nye brevene i løpet av april 2015.
Målet med endringene er å tilpasse brevene til søkerne, slik at blant annet det juridiske
innholdet formidles på en forståelig måte. Med et felles og oversiktlig oppsett i brevene mener
vi også at det blir enklere for bostyrer å formidle vedtak til den enkelte søker.
Alle vedtaksbrev fra NAV skal ha et vedlegg med informasjon til søker. Når bostyrer
formidler vedtakene skal «Vedlegg til søker» følge med. I vedlegget gir vi informasjon om
NAVs og søkernes rettigheter og plikter. Dette gjelder for eksempel opplysningsplikt og
klage- og innsynsadgang.
Noen rettigheter og plikter er det imidlertid viktig at søkerne får informasjon om kort tid etter
konkursåpning. Vi ber derfor bostyrer sende «Informasjon til deg som søker lønnsgaranti»
sammen med orientering om lønnsgarantiordningen som bostyrer skal gi arbeidstakerne.
Bostyrers orienterings- og veiledningsplikt følger av lønnsgarantiforskriften § 5-2.
Vi minner om at den enkelte søker kun skal få informasjon om det som gjelder søkeren selv. I
de tilfellene vi har omtalt navngitte søkere enkeltvis i våre brev, skal kopi av vårt vedtak
sendes til den enkelte. Dersom vi har omtalt flere søkere under en overskrift, skal
orienteringen fra bostyrer inneholde type krav, opptjeningsperiode og beløp. Dette gjelder
både når vi innvilger og avslår søknader. Innvilget bruttobeløp, skattetrekk og andre trekk skal
alltid fremgå av orienteringen bostyrer sender til søkerne. Dette fremgår av
lønnsgarantiforskriften § 5-5.
Med vennlig hilsen
NAV Lønnsgaranti
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