Kravspek for skjema 11
Registreringskjema for sosialhjelp
Informasjon
Gjelder for: skjema 11
Kontaktperson(er):
Torild-Irene Brakalsvålet, 21094926, tik@ssb.no
Gjelder rapporteringsår: 2020

Generell beskrivelse: Individdata sendes inn enten ved bruk av KOSTRA-skjema 11
Registreringsskjema for sosialhjelp eller som filuttrekk fra fagsystem. Skjemaet er i
dag på to sider, og har en inndeling på følgende fem hovedpunkter: 1. Opplysninger
om kommunen, 2. Opplysninger om mottaker av sosialhjelp, 3. Stønadsperioder og
stønadssum for sosialhjelp etter lovens § 18 og § 19, kapittel 5, 4. Individuell plan og
5. Hva er mottakerens bosituasjon ved siste kontakt?

Dokumentasjon under: Q:\DOK\KOSTRA\KOSTRA-kommune og FylkesKOSTRA\Arbeidsområde\Filuttrekk\Kravspec\Kontrollprogram\Sosialhjelp
• Kontrollfil dokumentasjon kontrollprogram for Økonomisk sosialhjelp (skjema 11)
2020.doc
• Kopi av filbeskrivelse Økonomisk sosialhjelp 2020 OJJ (skjema 11).xlsx

• Kravspesifikasjon kontrollprogram for Økonomisk sosialhjelp (skjema 11) 2020.doc

Generelt
I kontrollene vil refereres til lister med gyldige koder. Se filbeskrivelse for kodeliste til feltene.

Utledninger
Alder
Utled (ALDER) ved hjelp av fødselnummer. Brukes i aldersbestemte kontroller. Hvis (ALDER) ikke kan utledes
settes (ALDER) til -1 som vil gi feilmelding i kontroller.

Beskrivelse av feil og advarsler
Filbeskrivelseskontroller
Kontroll 01 Recordlengde
Felt som inngår i kontrollen: Beskrivelse: Sjekker om hver record har riktig antall posisjoner (324), heretter kalt (lengde)
Feilmelding: Korrigér filen slik at alle record er på (lengde) tegn, mellomrom brukes for alle blanke posisjoner og
avslutter med linjeskift. Denne feilen hindrer de andre kontrollene i å bli kjørt. Gjelder for linjene: (liste med
linjenummer)
Feil hindrer innsending: Ja

Kontroll 02 Filbeskrivelse
Felt som inngår i kontrollen: Alle

Feltdefinisjonslengde
Beskrivelse: Sjekker om hvert felt i filbeskrivelsen er gyldig
Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), sin
feltdefinisjonlengde skal være større enn 0, men fant (lengde)
Feil hindrer innsending: Ja

Kode fins i kodeliste
Beskrivelse: Sjekker om koden hvert felt som har kodeliste er i henhold til filbeskrivelsen
Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), sin kode (kode) fins i
ikke i (kodeliste)
Feil hindrer innsending: Ja

Feil i heltall-felt
Beskrivelse: Sjekker om innholdet i et heltall-felt er et helttall og dermed i henhold til filbeskrivelsen
Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), er et heltallsfelt, men
inneholder (innhold)
Feil hindrer innsending: Ja

Feil i dato-felt
Beskrivelse: Sjekker om innholdet i et dato-felt er en dato og dermed i henhold til filbeskrivelsen
Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), er et datofelt med
datomønster (datomønster), men inneholder (innhold)
Feil hindrer innsending: Ja

Mangler obligatorisk verdi
Beskrivelse: Sjekker om innholdet i et felt er obligatorisk og dermed i henhold til filbeskrivelsen
Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), er obligatorisk, men
mangler verdi
Feil hindrer innsending: Ja

Integritetskontroller
Kontroll 03 Kommunenummer
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 1 (KOMMUNE_NR)
Beskrivelse: Sjekk at region er det samme som preutfylt verdi (preutfylt), f.eks. 0301.
Feilmelding: Korrigér kommunenummer. Fant '(KOMMUNE_NR)', forventet '(preutfylt)'
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 03 Bydelsnummer

Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 1 (KOMMUNE_NR), Feltnr. 3 (BYDELSNR)
Beskrivelse: Hvis (KOMMUNE_NR) = '0301', så sjekk at (BYDELSNR) er én av: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
Feilmelding: Korrigér bydel. Fant '(BYDELSNR)', forventet én av '(Liste med gyldige bydeler)'
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 04 Oppgaveår
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 2 (VERSION)
Beskrivelse: Sjekk at Årgang i filen (VERSION) er det samme som preutfylt verdi (preutfylt), f.eks. 2020
Feilmelding: Korrigér årgang. Fant '(VERSION)', forventet '(preutfylt)'
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 05 Fødselsnummer
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 6 (PERSON_FODSELSNR)
Beskrivelse: Kontrollere at feltet er helt eller delvis utfylt og at fødselsnummer er i samsvar med
formelleretningslinjer for fnr og dnr. Feltet er obligatorisk. (Ikke gyldig matematisk både fnr og dnr).
Feilmelding: Det er ikke oppgitt fødselsnummer/d-nummer på deltakeren eller fødselsnummeret/d-nummeret
inneholder feil. Med mindre det er snakk om en utenlandsk statsborger som ikke er tildelt norsk personnummer
eller d-nummer, skal feltet inneholde deltakeren fødselsnummer/d-nummer (11 siffer).
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : fodselsnummer

Kontroll 06 Alder under 18 år
Felt som inngår i kontrollen: Utledet felt (ALDER)
Beskrivelse: Kontroller at deltakeren er 18 eller over (ALDER >= 18).
Feilmelding: Deltakeren ((ALDER) år) er under 18 år.

Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : boolsk

Kontroll 07 Alder over 96 år eller over
Felt som inngår i kontrollen: Utledet felt (ALDER)
Beskrivelse: Kontroller at deltakeren er under 96 år (ALDER < 96).
Feilmelding: Deltakeren ((ALDER) år) er 96 år eller eldre.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : boolsk

Kontroll 08 Kjønn
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 8 (KJONN)
Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 eller 2). Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Korrigér kjønn. Fant '(KJONN)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Mottakerens kjønn er
ikke fylt ut, eller feil kode er benyttet. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 09 Sivilstand
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 9 (EKTSTAT)
Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Ugift, 2 = Gift, 3 = Samboer, 4 = Skilt/separert
eller 5 = Enke/enkemann). Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Korrigér sivilstand. Fant '(EKTSTAT)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Mottakerens
sivilstand/sivilstatus ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er ikke fylt ut, eller feil kode er benyttet. Feltet er
obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Forsørgerplikt
Kontroll 10 Forsørgerplikt for barn under 18 år i husholdningen. Gyldige
verdier
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 101 (BU18)
Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Ja eller 2 = Nei). Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Korrigér forsørgerplikt. Fant '(BU18)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'.
Det er ikke krysset av for om deltakeren har barn under 18 år, som deltakeren (eventuelt ektefelle/samboer) har
forsørgerplikt for, og som bor i husholdningen ved siste kontakt. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 11 Det bor barn under 18 år i husholdningen. Mangler antall barn.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 101 (BU18), Feltnr. 102 (ANTBU18)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (BU18) = (1 = Ja) så skal (ANTBU18) > 0. Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Det er krysset av for at det bor barn under 18 år i husholdningen som mottaker eller
ektefelle/samboer har forsørgerplikt for, men det er ikke oppgitt hvor mange barn '(ANTBU18)' som bor i
husholdningen. Feltet er obligatorisk å fylle ut når det er oppgitt at det bor barn under 18 år i husholdningen.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så boolsk

Kontroll 12 Det bor barn under 18 år i husholdningen.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 101 (BU18), Feltnr. 102 (ANTBU18)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (ANTBU18) > 0 så skal (BU18) = (1 = Ja) . Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Det er oppgitt (ANTBU18) barn under 18 år som bor i husholdningen som mottaker eller
ektefelle/samboer har forsørgerplikt for, men det er ikke oppgitt at det bor barn i husholdningen. Feltet er
obligatorisk å fylle ut når det er oppgitt antall barn under 18 år som bor i husholdningen.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis boolsk så kode i kodeliste

Kontroll 13 Mange barn under 18 år i husholdningen.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 102 (ANTBU18)

Beskrivelse: Kontrollere at (ANTBU18) < 10.
Feilmelding: Antall barn (ANTBU18) under 18 år i husholdningen er 10 eller flere, er dette riktig?
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : boolsk

Viktigste kilde til livsopphold
Kontroll 14 Viktigste kilde til livsopphold. Gyldige verdier
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO)
Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Arbeidsinntekt, 2 = Kursstønad/lønn i
arbeidsmarkedstiltak, 3 = Trygd/pensjon, 4 = Stipend/lån, 5 = Sosialhjelp, 6 = Introduksjonsstøtte,
7 = Ektefelle/samboers arbeidsinntekt, 8 = Kvalifiseringsstønad eller 9 = Annen inntekt). Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret skal oppgis.
Fant '(VKLO)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 15 Viktigste kilde til livsopphold i relasjon til arbeidssituasjon.
Arbeidsinntekt.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO) , Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VKLO) er utfylt med (1 = Arbeidsinntekt) så skal ARBSIT være én av (01 =
Arbeid, heltid eller 02 = Arbeid, deltid). Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er
arbeidsinntekt. Arbeidssituasjonen er '(ARBSIT)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Feltet er obligatorisk
å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Kontroll 16 Viktigste kilde til livsopphold i relasjon til arbeidssituasjon.
Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO) , Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VKLO) er utfylt med (2 = Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak) så skal
ARBSIT være én av (03 = Under utdanning, 05 = Arbeidsmarkedstiltak (statlig), 06 = Kommunalt tiltak, 09 =
Introduksjonsordning eller 10 = Kvalifiseringsprogram). Feltet er obligatorisk.

Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er
Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak. Arbeidssituasjonen er '(ARBSIT)', forventet én av '(Liste med gyldige
koder)'. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Kontroll 17 Viktigste kilde til livsopphold i relasjon til arbeidssituasjon.
Stipend/lån.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO) , Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VKLO) er utfylt med (4 = Stipend/lån) så skal ARBSIT være én av (03 = Under
utdanning). Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er
Stipend/lån. Arbeidssituasjonen er '(ARBSIT)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Feltet er obligatorisk å
fylle ut.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Kontroll 18 Viktigste kilde til livsopphold i relasjon til arbeidssituasjon.
Introduksjonsstøtte.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO) , Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VKLO) er utfylt med (6 = Introduksjonsstøtte) så skal ARBSIT være én av (09 =
Introduksjonsordningen). Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er
Introduksjonsstøtte. Arbeidssituasjonen er '(ARBSIT)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Feltet er
obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Kontroll 19 Viktigste kilde til livsopphold i relasjon til arbeidssituasjon.
Kvalifiseringsstønad.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO) , Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VKLO) er utfylt med (8 = Kvalifiseringsstønad) så skal ARBSIT være én av (10
= Kvalifiseringsprogram). Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er
Kvalifiseringsstønad. Arbeidssituasjonen er '(ARBSIT)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Feltet er
obligatorisk å fylle ut.

Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Kontroll 20 Viktigste kilde til livsopphold i relasjon til arbeidssituasjon.
Trygd/pensjon.
Felt som inngår i kontrollen:Feltnr. 11 (VKLO) , Feltnr. 12 (TRYGDESIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VKLO) er utfylt med (3 = Trygd/pensjon) så skal TRYGDESIT være én av
(01 = Sykepenger, 02 = Dagpenger, 04 = Uføretrygd, 05 = Overgangsstønad, 06 = Etterlattepensjon,
07 = Alderspensjon, 09 = Supplerende stønad (kort botid), 10 = Annen trygd, eller kode 11 =
Arbeidsavklaringspenger). Ellers skal TRYGDESIT være = (12 = Har ingen trygd/pensjon) dersom mottakeren
ikke mottar trygd/pensjon. Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Mottakerens viktigste kilde til livsopphold ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er Stipend/lån.
Trygdesituasjonen er '(TRYGDESIT)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Tilknytning til trygdesystemet
Kontroll 22 Tilknytning til trygdesystemet og alder. 60 år eller yngre med
alderspensjon.
Felt som inngår i kontrollen: (ALDER) , Feltnr. 12 (TRYGDESIT)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (TRYGDESIT ) er utfylt med (07 = Alderspensjon) så skal (ALDER) > 60.
Feilmelding: Mottakeren (("ALDER") år) er 60 år eller yngre og mottar alderspensjon.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så boolsk

Kontroll 23 Tilknytning til trygdesystemet og barn. Overgangsstønad.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 101 (BU18), Feltnr. 102 (ANTBU18) , Feltnr. 12 (TRYGDESIT)
Beskrivelse: Kontrollere om personer som mottar overgangsstønad også forsørger barn.
Gi feilmelding hvis (TRYGDESIT) = (05 = Overgangsstønad) og (BU18) ≠ (1 = Ja) og (ANTBU18) = 0 eller
blank).
Feilmelding: Mottakeren mottar overgangsstønad, men det er ikke oppgitt barn under 18 år i husholdningen.
Feil hindrer innsending: Nei

Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 24 Tilknytning til trygdesystemet og arbeidssituasjon.
Uføretrygd/alderspensjon og ikke arbeidssøker.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 12 (TRYGDESIT), Feltnr. 13 (ARBSIT), (t) = (TRYGDESIT) hvis oppgitt
ellers 'Uoppgitt', (a) = (ARBSIT) hvis oppgitt ellers 'Uoppgitt'.
Beskrivelse: Kontrollere om personer som mottar trygd også er oppgitt som ikke arbeidssøker. Hvis
(TRYGDESIT) er én av (04 = Uføretrygd eller 07 = Alderspensjon) så skal (ARBSIT) være (04 = Ikke
arbeidssøker).
Feilmelding: Mottakeren mottar trygd (t), men det er ikke oppgitt 'Ikke arbeidssøker' på arbeidssituasjon (a).
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Kontroll 24B Tilknytning til trygdesystemet og arbeidssituasjon.
Arbeidsavklaringspenger.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 11 (VKLO), Feltnr. 12 (TRYGDESIT), Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere om personer som mottar trygden arbeidsavklaringspenger har oppgitt andre verdier enn
08 = Arbeidsledig, men ikke registrert hos NAV under arbeidssituasjon.
Gi feilmelding hvis (VKLO) = (3 = Trygd/pensjon) og (TRYGDESIT) = (11 = Arbeidsavklaringspengermen)
og (ARBSIT) = (08 = Arbeidsledig, men ikke registrert hos NAV).
Feilmelding: Mottakeren mottar trygd (t), men det er ikke oppgitt 'Ikke arbeidssøker' på arbeidssituasjon (a).
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 25 Arbeidssituasjon. Gyldige koder.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 13 (ARBSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at (ARBSIT) er utfylt med gyldig kode, én av (01 = Arbeid heltid, 02 = Arbeid deltid,
03 = Under utdanning, 04 = Ikke arbeidssøker, 05 = Arbeidsmarkedstiltak (statlig), 06 = Kommunalt tiltak,
07 = Registrert arbeidsledig, 08 = Arbeidsledig, men ikke registrert hos NAV, 09 = Introduksjonsordning eller kode
10 = Kvalifiseringsprogram). Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Mottakerens arbeidssituasjon ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er ikke fylt ut, eller feil
kode er benyttet. Utfylt verdi er '(ARBSIT)'. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste

Stønadskontroller
Felt som inngår i kontrollene nedenfor:
Feltnr. 141 (STMND_1 ),
Feltnr. 142 (STMND_2 ),
Feltnr. 143 (STMND_3 ),
Feltnr. 144 (STMND_4 ),
Feltnr. 145 (STMND_5 ),
Feltnr. 146 (STMND_6 ),
Feltnr. 147 (STMND_7 ),
Feltnr. 148 (STMND_8 ),
Feltnr. 149 (STMND_9 ),
Feltnr. 1410 (STMND_10),
Feltnr. 1411 (STMND_11),
Feltnr. 1412 (STMND_12),
Feltnr. 151 (BIDRAG),
Feltnr. 152 (LAAN)
Utledede felt:
(HAR_VARIGHET) = sann hvis én av (STMND_1 - STMND_12) er utfylt med gyldig verdi ellers usann
(BIDRAG_OK) = sann hvis (BIDRAG) er utfylt med gyldig verdi ellers usann
(LAAN_OK) = sann hvis (LAAN) er utfylt med gyldig verdi ellers usann
(STONAD_OK) = sann hvis (BIDRAG_OK) eller (LAAN_OK) er sanne ellers usann
(STONAD) = (BIDRAG) + (LAAN)
(MAX_STONAD_SUM) = 500000
(MIN_STONAD_SUM) = 50

Kontroll 26 Stønadsmåneder. Gyldige koder
Felt som inngår i kontrollen: (HAR_VARIGHET)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (HAR_VARIGHET) er usann. Feltet er obligatorisk.
Feilmelding: Det er ikke krysset av for hvilke måneder mottakeren har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp
(bidrag (BIDRAG) eller lån (LAAN)) i løpet av rapporteringsåret. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 27 Stønadssum mangler eller har ugyldige tegn.
Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er usann.
Feilmelding: Det er ikke oppgitt hvor mye mottakeren har fått i økonomisk sosialhjelp (bidrag (BIDRAG) eller lån
(LAAN)) i løpet av året, eller feltet inneholder andre tegn enn tall. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 28 Har varighet, men mangler stønadssum
Felt som inngår i kontrollen: (HAR_VARIGHET) (STONAD_OK)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (HAR_VARIGHET) er sann og (STONAD_OK) er usann.
Feilmelding: Det er ikke oppgitt hvor mye mottakeren har fått i økonomisk sosialhjelp (bidrag (BIDRAG) eller lån
(LAAN)) i løpet av året, eller feltet inneholder andre tegn enn tall. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 29 Har stønadssum, men mangler varighet
Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK), (STONAD), (HAR_VARIGHET)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er sann og 0 < (STONAD) og (HAR_VARIGHET) er usann.
Feilmelding: Mottakeren har fått i økonomisk sosialhjelp (bidrag (BIDRAG) eller lån (LAAN)) i løpet av året, men
mangler utfylling for hvilke måneder i løpet av året mottakeren har mottatt økonomisk stønad.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 30 Stønadssum på kr 500 000,- eller mer.
Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK), (MAX_STONAD_SUM), (STONAD)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er sann og (MAX_STONAD_SUM) < (STONAD).
Feilmelding: Det samlede stønadsbeløpet (summen (STONAD) av bidrag (BIDRAG) og lån (LAAN)) som
mottakeren har fått i løpet av rapporteringsåret overstiger Statistisk sentralbyrås kontrollgrense på kr.
(MAX_STONAD_SUM),-.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 31 Stønadssum på kr 50,- eller lavere.
Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK), (STONAD), (MIN_STONAD_SUM)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er sann og (STONAD) <= (MIN_STONAD_SUM).
Feilmelding: Det samlede stønadsbeløpet (summen (STONAD) av bidrag (BIDRAG) og lån (LAAN)) som
mottakeren har fått i løpet av rapporteringsåret er lik/lavere enn Statistisk sentralbyrås kontrollgrense på kr.
(MIN_STONAD_SUM),-.
Feil hindrer innsending: Ja

Kontroll-ref : tilpasset

Oppfølging
Kontroll 32 Økonomiskrådgivning. Gyldige koder.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 17 (GITT_OKONOMIRAD)
Beskrivelse: Kontrollere at (GITT_OKONOMIRAD) er utfylt med gyldig kode, én av (01 =Ja eller 02 = Nei).
Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Det er ikke krysset av for om mottakeren er gitt økonomisk rådgiving i forbindelse med utbetaling av
økonomisk sosialhjelp. Utfylt verdi er '(GITT_OKONOMIRAD)'. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 33 Utarbeidelse av individuell plan. Gyldige koder.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 18 (FAAT_INDIVIDUELL_PLAN)
Beskrivelse: Kontrollere at (FAAT_INDIVIDUELL_PLAN) er utfylt med gyldig kode, én av (01 =Ja eller 02 = Nei).
Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Det er ikke krysset av for om mottakeren har fått utarbeidet individuell plan. Utfylt verdi er
'(FAAT_INDIVIDUELL_PLAN)'. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 35 Boligsituasjon. Gyldige koder.
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 20 (BOSIT)
Beskrivelse: Kontrollere at (BOSIT) er utfylt gyldig kode, én av (01 =Ja eller 02 = Nei). Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Det er ikke krysset av for mottakerens boligsituasjon. Utfylt verdi er '(BOSIT)'. Feltet er obligatorisk
å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Bidrag og lån
Kontroll 36 Bidrag fordelt på måneder
Felt som inngår i kontrollen:
Feltnr. 151 (BIDRAG),
Feltnr. 161 (BIDRAG_JAN),
Feltnr. 163 (BIDRAG_FEB),
Feltnr. 165 (BIDRAG_MAR),
Feltnr. 167 (BIDRAG_APR),
Feltnr. 169 (BIDRAG_MAI),
Feltnr. 1611 (BIDRAG_JUN),
Feltnr. 1613 (BIDRAG_JUL),
Feltnr. 1615 (BIDRAG_AUG),
Feltnr. 1617 (BIDRAG_SEP),
Feltnr. 1619 (BIDRAG_OKT),
Feltnr. 1621 (BIDRAG_NOV),
Feltnr. 1623 (BIDRAG_DES),
Utledet felt (BIDRAG_MAANEDER_SUM) = Sum av alle (BIDRAG_***)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis 0 < (BIDRAG) og (BIDRAG) ≠ (BIDRAG_MAANEDER_SUM).
Feilmelding: Det er ikke fylt ut bidrag (BIDRAG_MAANEDER_SUM) fordelt på måneder eller sum stemmer ikke
med sum bidrag (BIDRAG) utbetalt i løpet av året.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : tilpasset

Kontroll 37 Lån fordelt på måneder
Felt som inngår i kontrollen:
Feltnr. 152 (LAAN),
Feltnr. 162 (LAAN_JAN),
Feltnr. 164 (LAAN_FEB),
Feltnr. 166 (LAAN_MAR),
Feltnr. 168 (LAAN_APR),
Feltnr. 1610 (LAAN_MAI),
Feltnr. 1612 (LAAN_JUN),
Feltnr. 1614 (LAAN_JUL),
Feltnr. 1616 (LAAN_AUG),
Feltnr. 1618 (LAAN_SEP),
Feltnr. 1620 (LAAN_OKT),
Feltnr. 1622 (LAAN_NOV),
Feltnr. 1624 (LAAN_DES),
Utledet felt (LAAN_MAANEDER_SUM) = Sum av alle (LAAN_***)
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis 0 < (LAAN) og (LAAN) ≠ (LAAN_MAANEDER_SUM).
Feilmelding: Det er ikke fylt ut lån (LAAN_MAANEDER_SUM) fordelt på måneder eller sum stemmer ikke med
sum lån (LAAN) utbetalt i løpet av året.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : tilpasset

DUF-nummer
Kontroll 38 DUF-nummer
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 6 (PERSON_FODSELSNR), Feltnr. 7 (PERSON_DUF)
Beskrivelse: Hvis (PERSON_FODSELSNR) mangler utfylling så skal ett 12-sifret DUF-nummer fylles ut i felt 7.
Gyldige verdier er 0 – 9. Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Det er ikke oppgitt fødselsnummer/d-nummer på sosialhjelpsmottakeren eller fødselsnummeret/dnummeret inneholder feil. Oppgi ett 12-sifret DUF-nummer.
Feil hindrer innsending: Nei
Kontroll-ref : fodselsnummer så duf-nummer

Vilkår
Kontroll 39 Første vilkår i året, vilkår
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 21 (VILKARSOSLOV)
Beskrivelse: Kontrollere at (VILKARSOSLOV) er utfylt gyldig kode, én av (1 =Ja eller 2 = Nei). Feltet er
obligatorisk
Feilmelding: Det er ikke krysset av for om det stilles vilkår til mottakeren etter sosialtjenesteloven. Registreres for
første vilkår i kalenderåret. Feltet er obligatorisk.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 40 Første vilkår i året, vilkår til søkerens samboer/ektefelle
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 22 (VILKARSAMEKT)
Beskrivelse: Kontrollere at (VILKARSAMEKT) er utfylt gyldig kode, én av (1 =Ja eller 2 = Nei). Feltet er
obligatorisk
Feilmelding: Det er ikke krysset av for om det stilles vilkår til mottakeren etter sosialtjenesteloven. Registreres for
første vilkår i kalenderåret. Feltet er obligatorisk.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : kode i kodeliste

Kontroll 41 Dato for utbetalingsvedtak
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 21 (VILKARSOSLOV), Feltnr. 23 (UTBETDATO)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VILKARSOSLOV) = (1 =Ja) så skal (UTBETDATO) være en gyldig dato. Feltet
er obligatorisk
Feilmelding: Feltet for 'Hvis ja på spørsmålet Stilles det vilkår til mottakeren etter sosialtjenesteloven', så skal
utbetalingsvedtakets dato (DDMMÅÅ) oppgis. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så dato

Kontroll 42 Til og med dato for utbetalingsvedtak
Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 21 (VILKARSOSLOV), Feltnr. 24 (UTBETTOMDATO)
Beskrivelse: Kontrollere at hvis (VILKARSOSLOV) = (1 =Ja) så skal (UTBETTOMDATO) være en gyldig dato.
Feltet er obligatorisk
Feilmelding: Feltet for 'Hvis ja på spørsmålet Stilles det vilkår til mottakeren etter sosialtjenesteloven', så skal
utbetalingsvedtakets til og med dato (DDMMÅÅ) oppgis. Feltet er obligatorisk å fylle ut.
Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : hvis kode i kodeliste så dato

Kontroll 43 Type vilkår det stilles til mottakeren
Felt som inngår i kontrollen:
Feltnr. 21 (VILKARSOSLOV),
Feltnr. 251 (VILKARARBEID),
Feltnr. 252 (VILKARKURS),
Feltnr. 254 (VILKARUTD),
Feltnr. 256 (VILKARJOBBLOG),
Feltnr. 257 (VILKARJOBBTILB),
Feltnr. 258 (VILKARSAMT),
Feltnr. 2510 (VILKAROKRETT),
Feltnr. 2511 (VILKARLIVSH),
Feltnr. 2514 (VILKARHELSE),
Feltnr. 2515 (VILKARANNET),
Feltnr. 2516 (VILKARDIGPLAN)
Utledet felt (UTFYLT_VILKAR) = sann hvis hvilken som helst av (VILKAR******) er utfylt ellers usann hvis ingen er
utfylt
Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (VILKARSOSLOV) = (1 = Ja) og (UTFYLT_VILKAR) er usann. Feltet er
obligatorisk
Feilmelding: Feltet for 'Hvis ja på spørsmålet Stilles det vilkår til mottakeren etter sosialtjenesteloven', så skal det
oppgis hvilke vilkår som stilles til mottakeren. Feltet er obligatorisk å fylle ut.

Feil hindrer innsending: Ja
Kontroll-ref : tilpasset

