Norsk

Redusert betaling av barnehage og SFO (skolefritidsordningen)
Prisen på barnehage og SFO skal ikke utgjøre mer enn 6 % av husholdningens skattepliktige personog kapitalinntekt per barn. Hvis prisen utgjør mer enn 6 %, kan du søke om redusert foreldrebetaling.
Det betyr at husholdninger med lav inntekt, kan betale mye mindre for barnehage og SFO.
Med husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt, mener vi ektefeller, registrerte
partnere og samboere som bor på adressen der barnet er folkeregistrert.
Hvis barnet har delt bosted, skal betalingen fra foreldre bli beregnet ut fra inntekten til den
forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Bergen kommune har ulike inntektsgrenser og ordringer for redusert betaling
Vi modererer din pris etter dagens makspris på barnehage og SFO, husholdningens inntekt og
barnets alder. Bergen kommune har ulike ordninger for redusert betaling.
Du kan lese mer om inntektsgrenser og ulike ordninger som påvirker din pris for barnehage og SFO
her (kun på norsk): www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Du får søskenrabatt dersom du har flere barn som går i barnehage / SFO, uavhengig av
husholdningens inntekt.

Du må søke om å få redusert betaling
Søknadskjema finner du her: www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Søknaden er elektronisk og du må ha Bank ID, Min ID eller lignende for å søke.
Dersom du har flere barn, må du søke for hvert i barn i samme søknad. Beregningen gjennomføres da
automatisk i din søknad.

Norsk

For at vi skal beregne din pris på barnehage og SFO og behandle din søknad, må du legge ved gyldig
dokumentasjon på husholdningens skattepliktige inntekt:
• Siste skattemelding
• Dersom det er store og varige endringer i inntekt i forhold til skattemelding, kan du legge ved de
tre siste lønnslippene
• Vedtak om støtte fra lånekassen og studentbevis
• Vedtak fra NAV
• Hvis du venter på avklaring fra NAV, må du legg ved dokumentasjon dette

Dersom du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, må du legge ved dokumentasjon
på lovlig opphold i Norge.

Når gjelder søknaden fra
Søknad om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. Vi sender
deg vedtak når søknaden er innvilget.

Hvis du ikke har personnummer eller ikke klarer å søke elektronisk
Innbyggerservice kan hjelpe deg med å søke,
Telefonnummeret er 55 56 55 56. Adressen er Kaigaten 4.
Ta med gyldig legitimasjon og dokumentasjon til søknaden ved oppmøte.

NB! Husk å søke for hvert barnehage-/SFO år
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett år av gangen. Du må sende inn ny søknad senest
innen juli for å få redusert betaling i august.

