NAV MÅSØY - ÅPNINGSTIDER
 Fra den 5. desember 2016 vil NAV Måsøy ha dørene åpne
mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 11.00 – 14.00 for korte
avklaringer.
 NAV Måsøy vil fortsatt fra den 5. desember 2016 være
tilgjengelig fra mandag til fredag for forhåndsplanlagte
veiledningssamtaler.
 Du kan du henvende deg på telefon 55 55 33 33, som er til vårt
kontaktsenter, eller skriv til oss via din side på NAV.no. Dersom
kontaktsenteret ikke kan besvare din henvendelse, vil de sette
deg i kontakt med oss. For øvrig henviser vi til internett og
NAV.no som har åpningstid 24 timer i døgnet. Du finner mye
informasjon på www.nav.no. Her kan du søke elektronisk på for
eksempel dagpenger og foreldrepenger. Våre digitale løsninger
er også tilgjengelig med BankID på mobil.
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Hjelp deg selv på nav.no før du kontakter NAV, se hva du kan finne svar på selv.
Hovednummer 55 55 33 33 for personbruker (hverdager kl. 08-15.30). Du må oppgi
fødselsnummer for å få hjelp i din sak. Hvis andre skal få tilgang til de opplysningene som
NAV har om deg, må de enten ha lovhjemmel for å få utlevert opplysningene, eller du må ha
gitt samtykke.
Arbeidsgiver: 55 55 33 36 (tast 1)
Leger: 55 55 33 36 (tast 2)
Pensjon: 55 55 33 34
Uføretrygd: 55 55 33 33
Hjelpemidler og tilrettelegging (velg fylke)
Internasjonalt (arbeid og opphold i utlandet og i Norge): +47 21 07 37 00
EURES jobbformidling og rekruttering i Europa: +47 75 42 64 04
Økonomisk rådgivning 800GJELD: 800 45 353 (hverdager 09.00–15.00)
Teknisk brukerstøtte nav.no 800 33 166 (hverdager 08.00–15.30)
NAV Aa-registeret dataregister over arbeidsforhold i Norge: 62 02 40 50
Har du mistanke om trygdesvindel og ønsker å tipse NAV, kan du ringe oss på
telefonnummer 55 55 33 33. Du vil da bli satt over til en saksbehandler som jobber med
dette området.
Les mer om NAVs telefontjenester.
Telefonnummeret til Arbeids- og velferdsdirektoratet er 21 07 00 00

