
Ulike veier inn til NAV 
 
- Hvor får jeg den beste hjelpen? 

NAVs kanalstrategi 
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Rett kanal bestemmes av hva du skal løse: 

På telefon 

eller chat 

 svar på det du 

lurer på 

 hjelp til å bruke 

nav.no 

 kontakt med rett 

person i NAV 

 

 

 

På nett 

www.nav.no 

 informasjon 

 søknad 

 status i saken 

 skriv til oss 

 meldekort 

 beregninger 

 …og mye mer! 

 

Møte på 

NAV-kontoret 

 hjelp til å komme 

i jobb 

 rådgivning 

 oppfølging 

 låne PC for å 

bruke nav.no 
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I åpningstiden svarer vi deg gjerne her: 

Telefon 

55 55 33 33 
 

Spørsmål om pensjon: 

55 55 33 34 

Arbeidsgivere og leger: 

55 55 33 36 

Chat 

Mandag - fredag 08.00 - 15.30 

Tilbudet gjelder disse 

temaene: 

 foreldrepenger 

 økonomiske problemer 

 jobb i Europa 
 

Skriv søkeordet ‘chat’ på  

nav.no, så finner du oss. 
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Mange ting løser du best på nettet 

Den mest oppdaterte 

informasjonen får du på 

nav.no. 
 

Bestem selv når du vil ha 

kontakt med NAV: nav.no er 

åpen hele døgnet. 
 

Lurt å være godt forberedt: 

Les på nav.no før du 

snakker med noen i NAV. 

 

Bruk søkefeltet hvis du ikke 

finner det du leter etter.        
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Gjør det på nav.no: 

 finn og søk ledige stillinger 

 registrer deg som arbeidssøker 

 send meldekort 

 endre kontonummer 

 registrer inntekt 

 sjekk utbetalinger 

 beregn pensjon 

 søk om stønader 

 finn riktige telefonnummer 

 skriv til oss på Ditt NAV 
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Slik kommer du inn 

Med disse får du tilgang til alle 

tjenester på nav.no: 

 

 

 Du kan bruke 

 

 
– koster noen øre pr. innlogging 

 

 

Du kan også be om 

kodebrikke fra 

banken. 
 

Har du kodebrikke og er 

usikker på om denne gjelder 

som BankID?  

Kontakt banken din. 
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Unngå køen på NAV-kontoret 

 Det er unødvendig å bruke tid på å reise til NAV-kontoret 

for å levere en søknad eller hente et skjema.  

 Du finner alle skjemaer på nav.no. Du kan fylle ut på nettet 

og velge elektronisk innsending. 

 

 

 Når du sender søknaden din fra nav.no, kommer den 

raskere fram til saksbehandleren. 
– Vi saksbehandler søknadene i den rekkefølgen de kommer inn – 

derfor lønner det seg for deg å sende den inn elektronisk. 
 

 Trenger du hjelp? Snakk med oss på  55 55 33 33 

 

Visste du at: 
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Om søknaden 

 Du kan skrive søknaden i ro og mak hjemme 

 På nav.no får du veiledning mens du fyller ut søknaden.  
– Minst like bra som å gå på NAV-kontoret!  

– Du slipper å måtte huske hva som ble sagt – du har det på nav.no. 

 Du får kvittering på nettet –  så vet du at saken er mottatt. 

 

 

Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen din                      

og laste dem opp i søknaden. 

www.nav.no/tabilde  

 

Visste du at: 

http://www.nav.no/tabilde
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Slik kommer vi i dialog 
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Se dine spørsmål og våre svar 
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Ekspert på pensjon 

Vil du snakke med en ekspert? 

55 55 33 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn 
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Ekspert på foreldrepenger 
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Veiledning til ungdom som trenger jobb 
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