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Allmennyttige midler fra
 SparebankenVest

 
Hvem har utarbeidet veilederen
Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har finansiert den
Bergen Kommune, Sparebanken Vest and Høyskolen i Bergen/

Kvalitetssikring utført av
Bergen Kommune (Byrådsavd. for barnehage og skole,
Helsevernetaten ), Hordaland fylkeskommune og Skatteetaten,
NAV Hordaland

Når er den utarbeidet: Juni 2008



 
HVA ER DENNE VEILEDEREN?
 
I denne veilederen har vi prøvd å samle informasjon som skal være nyttig for deg som er ny i Bergen.
 
Det er en veiviser innen:

        Bolig
  Barnehage/utdanning
  Helsetjenester
  Arbeids- og velferdstjenester og annet

De fleste nettsidene som er henvist til i veilederen veilederen er på norsk. 
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TOLK

Alle har rett på tolk i kontakt med kommunale 
instanser. Den kommunale instansen har plikt til å 
innkalle tolk. Bestiller du tolk selv må du betale 
for denne.

Tolketjenestens kontaktinformasjon:
Adresse: Bispengsgt. 25
Tlf.: 55 56 79 05 (man-fre, 8-14.30)
E-post: tolketjenesten@bergen.kommune.no
Nettside: www.bergen.kommune.no/moks 
(trykk på ”Tolketjenesten”) 

Ved akutt tolkebehov utenfor arbeidstid: 
55 56 75 96/97 (til Bergen kommunes vaktsentral) 

FØDSELSNUMMER OG
FOLKEREGISTERET 

Det er viktig å skaffe seg et fødselsnummer, evt. 
D-nummer, for å få bli registrert i Folkeregisteret, 
og få tilgang til det norske velferdssystemet. 

-D-nummer

Som arbeidsinnvandrer får man tildelt et D-nummer 
når man skal oppholde seg i Norge under 6 mnd. 
Et D-nummer er et midlertidig nummer som brukes 
for skattekort. Dette nummeret kan også brukes for 
å opprette en bankkonto.  Hvis man ikke jobber og 
bare trenger en konto i en bank, så er det banken 
selv som søker om et D-nummer. 

-Fødselsnummer (norsk personnummer)

Et fødselsnummer får man når man har til hensikt 
å være i Norge i mer enn 6 mnd. Utenlandske 
borgere, inkl. innvandrere fra EU-land, må først 
søke om oppholdstillatelse som varer over 6 
mnd for å få fødselsnummer. Dette må gjøres hos 
politiet.

Har man fått oppholdstillatelse over 6 mnd må man 
møte opp på det lokale skattekontor for å søke om 
norsk personnummer (fødselsnummer). 
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VIKTIG VED LEIE AV BOLIG

• Husleiekontrakt: 
 Forbrukerrådet har utarbeidet en   
 husleiekontrakt som sikrer at leieforholdet  
 reguleres etter reglene i husleieloven. Dette  
 kan lønne seg både for leietaker og huseier.

Husleiekontrakten kan man laste ned her:
www.forbrukerportalen.no/Publikasjoner/
kontrakt_skjema/husleiekontrakt

• Depositum: 
 Om utleier vil ha et depositum bør det  
 opprettes en særskilt konto i bank og man  
 må betale for gebyret banken måtte kreve.  
 Verken utleier eller leietaker kan bruke av  
 denne kontoen uten samtykke fra den andre. 

LEIEBOERFORENINGEN

Her kan man bli medlem og få hjelp i saker 
som gjelder leie av bolig. 

Besøksadresse: Hollendergt. 3 i Robin Hood-
huset
Tlf: 55 31 65 00
E-post: post@leiepoerportalen.no
Nett: www.leieboerportalen.no

BERGEN KOMMUNE –
BOLIGAVDELINGEN

Boligavdelingen sine tjenester:

- Boligfinansiering

- Bostøtte: Økonomisk støtte til dekning  
 av boutgifter, rettet mot eldre, trygdede og  
 barnefamilier med svak økonomi.

- Kommunale utleieboliger: Leiebolig  
 til vanskeligstilte boligsøkere som ikke har  
 økonomi til å kjøpe leilighet, og som faller  
 utenfor det private leiemarkedet. 
 
Besøksadresse: Domkirkegaten 6 a, 
5017 Bergen. 
Kundemottak i 2.etg.

Postadresse: Boligetaten, Postboks 7700, 
5020 Bergen

Åpningstider: 08.30-14.30 (15.00 i 
sommerhalvåret)

Tlf: 55 56 65 76 / 0556 (fra 08.00-15.00)

E-post: postmottak.bmbt@bergen.kommune.no 

www.bergen.kommune.no/boligavdelingen 

TIPS

Boligannonsene i bergensavisene Bergens  
Tidende (BT) og Bergensavisen (BA) er en god 
måte å finne seg bolig på. Det finnes også flere 
annonser som ligger ute på internett. De mest 
brukte sidene på nettet er:

www.finn.no
www.zett.no
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Barnehageplass søkes elektronisk i Bergen 
Kommune. På internett finner du også barnehagene 
i ditt område.

FØDSELSNUMMER

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer kan 
du møte fram personlig hos Seksjon barnehage 
for å registrere søknad. Du må ta med gyldig 
legitimasjon. For å søke barnehageplass elektronisk, 
må du ha gyldig norsk fødselsnummer (11 siffer) 
både til barn og søker. 

PRIS

I 2008 var maksimalpris for barnehageplassr 2330 
kr, men hva du må betale, avhenger av inntekten din 
og barnets oppholdstid i barnehagen.

SØKNADFRIST

Søknadsfrist for hovedopptak var i 2008 
1. mars. Ved ledige plasser i løpet av året, foretas 
suppleringsopptak. For suppleringsopptaket er det 
ingen søknadsfrist. Det er derfor anledning til å søke 
når du måtte ønske.

 
VENTELISTE 

Det er ventelistedato og prioritet som er avgjørende 
for når barnet ditt blir tilbudt plass. Du må selv 
kontakte de barnehagene du har søkt, for å få vite 
hvilket nummer du har på ventelisten. Du har selv 
ansvar for å følge opp søknaden din slik at den til 
enhver tid samsvarer med dine ønsker.

Her kan du søke og finne barnehageplass:
www.bergen.kommune.no/barnehage 

SEKSJON BARNEHAGE

Besøksadresse: Landåsveien 31A
Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf: 05556 (til sentralbordet i Bergen kommune)
E-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no 

GRUNNSKOLE

Grunnskolen i Norge er gratis. Alle barn som 
oppholder seg mer enn 3 måneder i Norge, har rett 
og plikt til å gå på norsk grunnskole. Barn skal 
til vanlig begynne på skolen det kalenderåret de 
fyller 6 år. Opplæringen går over ti skoleår. Hvis 
du har barn i skolealder må du kontakte nærmeste 
grunnskole eller Bergen kommune for å melde 
barna inn i skolen. 

Fra det åttende skoleåret får elevene karakterer. Det 
tiende skoleåret avsluttes med eksamen. Deretter 
har elevene rett til å få gå på videregående skole, 
men dette er ingen plikt.

Skolen forventer samarbeid med foreldrene, og at 
de kommer på foreldremøter og foreldresamtaler på 
skolen. Du vil få innkalling til møter på skolen. 

Barnet ditt vil i Bergen få tilbud om å gå sitt første 
år i den norske grunnskolen på Nygård skole. 
Skolen har fokus på norskopplæring, og elevene får 
tospråklig opplæring på de fleste morsmål. Etter ett 
år, overføres elevene til hjemmeskolen.

MORSMÅL

Elever med annet morsmål har rett til særskilt 
norskopplæring inntil de har tilstrekkelig 
kompetanse i norsk til å følge den vanlige 
opplæringen. Om nødvendig har disse elevene også 
rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring 
eller begge deler. 

  B
ar

ne
ha

ge
/u

td
an

ni
ng

9



I Norge har vi to offisielle skriftspråk, nynorsk og 
bokmål. Foreldrene må velge det ene som eleven 
sitt hovedmål. De to siste skoleårene skal elevene 
lære å bruke begge målformene. Men de som har 
rett til særskilt norskopplæring, kan få fritak frå 
sidemålet. 

 
GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

Alle voksne med behov for grunnskoleopplæring 
har rett til slik gratis opplæring, den såkalte 
voksenretten. Dette gjelder alle over 16år både 
minoritetsspråklige og norskspråklige. Hvis du 
allerede har opplæring i grunnskolefag, kan du få 
kortere opplæringstid. Minoritetsspråklige søkere 
må ha gyldig oppholdstillatelse (og være ferdig med 
begynneropplæring i norsk). 

I Bergen blir denne opplæringen gitt ved Nygård 
Skole.

SEKSJON SKOLE:

Besøksadresse: Landåsveien 31A
Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf: 05556 (til sentralbordet i Bergen kommune)
E-post: seksjon.skole@bergen.kommune.no

Nygård Skole
Adresse: Nina Griegs gate 2 / Lars Hilles gate 16A
Tlf: 55 56 80 60
E-post: Nygard.Skole@bergen.kommune.no 
www.nygardskole.no    
www.bergensskolen.no/nygard/

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

De fleste barneskolene i kommunen tilbyr tilsyn 
og omsorg for barn vanligvis opp til 4.klasse før 
og etter ordinær skoletid. Dette er den såkalte 
skolefritidsordningen (SFO). Tjenesten koster 
penger.  

I skjemaet for innmelding til grunnskole, kan en 

krysse av om en ønsker plass for barnet på SFO. Du 
kan også få søknadsskjema ved å henvende deg til 
den enkelte skole. I tillegg kan du søke på nett.
 

VIDEREGÅENDE SKOLE

Etter grunnskolen er det vanlig at barna fortsetter 
skolegangen sin på videregående skole. Ungdom 
har rett til å gå på videregående skole, men det er 
ikke obligatorisk.
 
De fleste videregående skolene er offentlige og 
gratis. Noen få er private, og der må elevene betale 
skolepenger. 

På videregående skole kan elevene velge mellom 
forskjellige program som enten gir utdanning til 
yrker innen håndverk, industri og helse, eller som 
fører videre til høyskoler og universitet. Velger 
man å ta en yrkesrettet utdanning, kan man ta et 
påbygningsår i etterkant av utdanningsløpet hvor 
en oppnår allmenn studiekompetanse. Med et slikt 
tilleggsår får man mulighet til å studere videre på 
høyskole/universitet. 

For elever som skal begynne i den videregående 
skolen med annet morsmål, finnes det muligheter 
for fritak i visse fag og tilbud om et lenger 
studieløp. Kontakt Inntakskontoret for mer 
informasjon. 

HVORDAN SØKE?

Er barnet ditt elev ved grunnskolen vil han/
hun der få hjelp og informasjon om hvordan 
søke videregående skole. Er barnet ditt ikke 
elev ved grunnskolen og mellom 16-20 år så ta 
direkte kontakt med Inntakskontoret (kontaktinfo 
nedenfor). For å søke en privat videregående skole 
må du kontakte skolen direkte. 

Søknadsfrist for videregående skole var i 2008 
1.mars. Tilflyttere som kommer til Norge etter 
denne dato bør ta kontakt med Inntakskontoret så 
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snart som mulig dersom de har ungdom mellom 
16-20 år. 

FINANSIERING

Det finnes stipend- og låneordninger for 
videregående skole fra Statens Lånekasse. Dette 
er helt vanlig dersom ungdommen ikke lenger bor 
hjemme, eller om man f.eks. kun har en inntekt i 
familien. 

Vanligvis får man utdelt søknadsskjema på 
ungdomsskolen, men man kan også kontakte 
Inntakskontoret eller Statens Lånekasse for å få 
tilsendt dette.

INNTAKSKONTORET

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen
Tlf. 55 23 94 60 (kl. 08.00 - 15.30)
E-post: postmottak.inntak@post.hfk.no

Søknaden sendes:

Hordaland fylkeskommune,
Inntakskontoret
Postboks 7900 
5020 Bergen

Søknad kan også sendes på nett:

www.vigo.no  

Statens Lånekasse:
www.lanekassen.no 

HØGSKOLE/UNIVERSITET/ANNET

Etter videregående kan en gå videre til høgskole og/
eller universitet. 

HVORDAN SØKE?

Søknad på universitet/høgskole sendes Samordna 
opptak som er et felles søke- og serviceorgan i 
opptaket av søkere til høyskoler og universitet. 
Søknadsfrist er vanligvis 15. april. Fra 2008 må 
alle søke over nett på: 

www.samordnaopptak.no

REALKOMPETANSE - VURDERING AV 
TIDLIGERE ARBEIDSERFARING

Dersom du er født før 1978 og ikke tidligere har 
fullført videregående opplæring, har du lovfestet 
rett til gratis realkompetansevurdering og til 
opplæring, den såkalte voksenretten. Dette vil si at 
Hordaland fylkeskommune tilbyr voksenopplæring 
som bygger videre på de kunnskapene og den 
(arbeids-)erfaringen du har fra før.

Du kan få et kompetansebevis etter 
realkompetansevurdering, som dokumenterer 
den kunnskapen du har, og kan brukes som 
dokumentasjon for å søke jobb og videre utdanning, 
f.eks. på universitet. 

KONTAKTINFO FOR OPPLÆRING -
HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Adresse: Agnes Mowinckelsgate 5, 9.etg.
Tlf: 55 23 92 30

E-post: Postmottak.opplaering@post.hfk.no
www.hordaland.no/templates/page.aspx?id=7178   
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STUDIEFINANSIERING 

Ved høyere studiesteder betales en relativt liten 
semesteravgift. Bøker kan lånes på bibliotek eller 
kjøpes. 

For å finansiere studiene finnes det gode stipend- 
og låneordninger gjennom Lånekassen, hvor 
blant annet renteutgifter på studielån blir frosset 
under studiene. Søknadsskjema kan man få ved 
studiestedet eller man kan søke på nett:
www.lanekassen.no

SPRÅKOPPLÆRING

For mennesker som kommer fra andre EU/EØS/
EFTA-land blir ikke utgifter til norskopplæring 
dekket av staten. 

Noen arbeidsgivere velger å dekke utgifter 
til språkkurs for arbeiderne sine. Snakk med 
arbeidsgiver om dette.   
I Bergen finnes det ulike språkskoler som tilbyr 
norskopplæring:

Nygård Skole
Skolen gir opplæring på alle nivå i norsk og 
samfunnskunnskap til alle voksne over 16 år. Fra 
deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra 
hjemlandet til de som har bakgrunn fra høyskoler 
og universitet fra hjemlandet. Skolen gir tilbud på 3 
ulike økter, morgen ettermiddag eller kveld.

Adresse: Nina Griegs gate 2 / Lars Hilles gate 16A
Tlf: 55 56 80 60
E-post: Nygard.Skole@bergen.kommune.no 
http://www.nygardskole.no/en_betalingskurs.php 

Folkeuniversitetet:
Adresse: Jonas Reins gt. 4
Tlf. 55 55 36 10
E-post: fib@fu.no
www.fuhordaland.no  

AOF
Adresse: Teatergt. 34
Tlf: 55 30 90 50
E-post: hordaland@aof.no
Nettside: hordaland.aof.no 
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HELSETJENESTER



Alle som er medlem i folketrygden har rett på 
helsetjenester i Norge (se under NAV s.19 endre når 
sidetall er kjent).

Dersom du er utsendt arbeidstaker fra et annet EØS-
land har du rett til helsetjenester for hjemlandets 
regning, og da må du dokumentere dette med 
skjema E 101. Ta kontakt med NAV lokalt for mer 
informasjon (se under NAV s. 21).

FASTLEGEORDNINGEN

Etter at du har registrert deg i folkeregisteret, får du 
et brev fra NAV som informerer om din mulighet til 
å velge en lege i nærheten av der du bor.

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge 
rett til å ha en allmennpraktiserende lege som 
sin faste lege. Du kan selv velge om du vil ha en 
mannlig eller en kvinnelig lege. Dersom du trenger 
informasjon om helsesystemet i Norge, kan du 
spørre fastlegen din. 
Barn under 16 år har rett til samme fastlege som 
foreldrene eller andre foresatte, men de kan også 
velge en annen fastlege enn den foreldrene har. 
Legen har ansvar for pasientens journal, 
oppdatering av sykehistorie og pasientens bruk av 
legemidler.

Du skal alltid ta kontakt med din fastlege når:
 

Du mener at du trenger konsultasjon eller • 
behandling hos en spesialist. Legen vil 
vurdere om du skal henvises til en spesialist 
eller sykehus. 
Du er gravid. Legen vil fortelle deg hvilke • 
helsetilbud som er aktuelle for deg og følge 
ditt svangerskap om du ønsker det. 
Du er gravid og ønsker å ta abort. Din lege vil • 
henvise deg til sykehus. 
Du har psykiske problemer eller går gjennom • 
en vanskelig livssituasjon. 

Hos NAV finner du mer informasjon om 
legeordningen m.m.:
www.nav.no    

Du kan også finne ut hvilken fastlege du har og 
bytte fastlege ved å ringe fastlegetelefonen:

Fastlegekontoret tlf: 810 59 500 

TIME HOS LEGE

Hvis du trenger lege, må du ringe og bestille time. 
De fleste legekontorer har åpent mellom klokken 
08.00 og 15.00 mandag til fredag. Hvis du er veldig 
syk, kan du som regel få time samme dag. Hvis du 
har time hos legen og ikke møter til avtalt tid, må 
du likevel betale for timen.

EGENANDEL

Du må betale egenandel når du går til legebesøk. 
Egenandelen er man nødt til å betale helt til en har 
legeutgifter utover egenandelsgrensen. Da betaler 
staten resten (se under ”frikort”). Barn under 12 år 
og gravide betaler ikke egenandel. Selv om staten i 
hovedsak betaler mye av helsetjenestene, har man 
opprettet en egenandel blant annet fordi man ønsker 
å øke terskelen for å benytte primærhelsetjenestene.

FRIKORT

Når du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, 
kan du få frikort. Da slipper du å betale egenandeler 
resten av kalenderåret. Beløpet blir fastsatt av 
Stortinget hvert år. 

Kontakt NAV lokalt for ytterligere informasjon om 
frikort. 
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Hvordan søker du om frikort?

Når du har betalt egenandeler opp til beløpsgrensen, 
kan du søke NAV lokalt om frikort. Send eller lever 
kvitteringer sammen med kvitteringskortet for 
egenandeler og søknadsskjema til ditt lokale NAV  
kontor.

Bruk egenandelskort fra første legebesøk

Egenandelskortet er et kvitteringskort hvor 
behandleren skriver inn hvor mye du har betalt i 
egenandel. Kortet får du hos behandleren. Hvis 
du ikke har egenandelskort, må du ta vare på hver 
enkelt kvittering. 

Hvilke egenandeler regnes med?

Det er bare godkjente egenandeler som regnes med.
Noen utgifter dekkes ikke av frikortordningene, 
for eksempel utgifter til bandasjemateriell hos 
lege. Dette kalles egenbetaling. Du må betale disse 
utgiftene selv om du har frikort eller er fritatt fra å 
betale egenandeler. Egenbetaling kan ikke føres inn 
i kvitteringskortet for egenandeler.

HELSEVERNETATEN

Helsetjenesten har ansvar for å tilby førstegangs 
helsekontroll for overføringsflyktninger, 
familiegjenforente og elever på grunnskoletrinnet 
ved Nygård Skole. Denne kontrollen er gratis.
Tuberkulose-undersøkelse er obligatorisk for de fra 
Estland, Latvia og Litauen som oppholder seg mer 
enn 3 måneder i Norge. Kontroll og tuberkulose-
vaksine (BCG) gis hos smittevernkontoret.

Besøksadresse: Bontelabo 8
Tlf.: 55 56 52 00
www.bergen.kommune.no/helsevernetaten 

HELSESTASJONER

Helsestasjonen skal bidra til sykdomsforebygging 
og økt fysisk og psykisk helse og trivsel hos gravide 
kvinner, familier med barn 0-5 år og barn og unge 
i skolealder. De ansatte ved helsestasjonen er 
sykepleiere med tilleggsutdanning som jordmor 
eller helsesøster. I tillegg er lege og psykolog 
tilgjengelig gjennom helsestasjonen.

Det finnes også helsestasjoner som er spesielt rettet 
mot ungdom og studenter. 

Det finnes helsestasjoner i alle bydeler i Bergen. 
Alle tjenester ved helsestasjonen er gratis. 
Timebestilling er ofte ikke nødvendig. Ta kontakt 
med helsestasjonen i din bydel. 

Oversikt over de forskjellige helsestasjonene i 
Bergen med adresser og telefonnr finnes her: 
www3.bergen.kommune.no/info_/ekstern/h_og_h/
jordmortjenesten.html

SKOLE HELSETJENESTEN I  
GRUNNSKOLEN

Skolehelsetjenesten finnes ved alle grunnskoler. 
Barna blir innkalt til helseundersøkelse og får tilbud 
om vaksinasjon. Dette er et vanlig, gratis tilbud 
til barn i Norge, og svært viktig for å forebygge 
alvorlige sykdommer. 
Barn og foreldre/foresatte kan også selv ta kontakt 
med skolehelsetjenesten på den enkelte skole. 
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LEGEVAKT OG SYKEHUS

I Norge drar man ikke på egenhånd til sykehus når 
man blir syk. I kontortiden skal du kontakte din 
fastlege. Hvis tilstanden er alvorlig eller du trenger 
lege utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt 
med legevakten. Man trenger ikke bestille time hos 
legevakten. Du blir henvist til sykehus hvis det er 
nødvendig. Innleggelse på sykehus er gratis når du 
er medlem av folketrygden. 

I Bergen finnes fire legevakter:

• Bergen Legevakt (her finner man også   
 Tannlegevakt, Voldtektsmottak og 
 Livskrisehjelpen)
 - Adresse: Vestre Strømkaien 19
 - Døgnåpent
 - Tlf. 55 56 87 00

• Fana Legevakt 
 - Adresse: Wollert Konows plass 2
 - Åpningstider: Mandg-fredg 16-22, 
  lørdg-søndg 12-18
 - Tlf. 55 56 13 00

• Loddefjord Legevakt
 - Adresse: Vestkanten
 - Åpningstider: Mandg-fredg 16-22, 
  lørdg-søndg 12-18
 - Tlf. 55 51 33 70

• Åsane Legevakt
 - Adresse: Åsane Senter 38
 - Åpningstider: Mandg-fredg 16-22, 
  lørdg-søndg 12-18
 - Tlf. 55 56 70 00

PSYKISK HELSE

Rundt 1/3 av befolkningen i Norge får en psykisk 
lidelse i løpet av livet.

Hvis du kjenner at du har sterke plager, eller noe 
har plaget deg lenge, bør du ikke vente med å søke 
hjelp. Fastlegen din kan gi deg behandling for lette 
og moderate psykiske plager og henvise deg videre. 
Fastlegen hjelper deg å få kontakt med en psykolog, 
eller spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, 
psykiatriske klinikker eller sykehus. 

Ved akutte problemer på tider du ikke kan nå 
fastlegen din - kontakt Bergen Legevakt. Der finnes 
også Livskrisehjelpen som gir støtte i kriser og 
Psykiatrisk legevakt med tilbud om konsultasjon 
hos psykiater.
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HJEMMEBASERTE TJENESTER

Funksjonshemmede, eldre og andre som har behov 
for det, kan få tilbud om ulik hjelp i hjemmet:

PRAKTISK BISTAND

Praktisk bistand er fellesbetegnelsen for 
hjemmehjelp og andre tjenester til dem som ikke 
lenger greier de daglige oppgavene i hjemmet. 
Formålet er først og fremst å yte hjelp til, og 
eventuelt opplæring i, dagliglivets praktiske 
gjøremål i hjemmet, for eksempel rengjøring, 
matlaging, innkjøp av varer m.m. Tjenestetilbudet 
kan også omfatte sosial støtte og hjelp til 
egenomsorg og personlig stell. 

AVLASTNING

Avlastningstiltak er betegnelsen på ulike tiltak som 
kan settes i verk med det formål å gi pårørende 
nødvendig fritid og ferie og hindre utmattelse. 
Det kan ytes avlastning i private hjem rettet for 
eksempel mot familier med funksjonshemmede 
barn, eller avlastningen kan gis som tilbud om 
avlastningsplass i sykehjem for pleietrengende 
eldre. 

STØTTEKONTAKT

Støttekontakttjenesten er et virkemiddel for å 
forebygge sosial isolasjon og hjelpe den enkelte 
til en meningsfull fritid. Tjenesten kan være 
et viktig tiltak bl.a. i forhold til barn, unge og 
voksne med psykiske problemer, mennesker med 
rusproblematikk, yngre og eldre funksjonshemmede 
og innvandrere som er ukjente med det norske 
samfunnet. 

HJEMMESYKEPLEIE

Hjemmesykepleie er en viktig tjeneste for 
syke og hjelpetrengende som bor hjemme. 
Hjemmesykepleieren gir medisinsk hjelp bl.a. i 
form av medisinering, stell/skift av sår, forbereder 
prøver og undersøkelser m.m. Hjemmesykepleieren 
kan også formidle kontakt med lege og evt. andre 
instanser. 
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NAV- reformen er en av de største 
forvaltningsreformene i Norge i nyere tid. De 
gamle etatene Aetat og trygd er slått sammen til 
en etat, NAV. Det skal innen 2010 etableres NAV- 
kontor i hver kommune, hvor også sosialtjenesten i 
kommunene integreres i kontoret. Et NAV- kontor 
vil dermed kunne tilby tjenester som tidligere 
sorterte under aetat, trygd og sosialkontor. I 
kommuner/ bydeler hvor det ennå ikke er etablert 
NAV- kontor,  er kun tjenestene innen arbeid og 
trygd samlet på samme addresse. 

Du kan registrere deg som arbeidssøker på www.
nav.no og gjøre endringer/ oppdateringer av egen 
CV. 

På www.nav.no finnes landets største database 
over ledige stillinger som er lyst ut til enhver tid. 
Her kan man søke etter ledige jobber og abonnere 
på stillingsannonser som er aktuelle. Det finnes 
også mye relevant informasjon om situasjonen 
på arbeidsmarkedet og om ulike utdanningsveier. 
Dersom du har behov for ytterligere veiledning i 
forhold til arbeid eller utdanning, kan du ta kontakt 
med ditt lokale NAV- kontor. 
www.nav.no  

NAV gir deg også informasjon om dine økonomiske 
rettigheter i ulike situasjoner 

Medlemskap er inngangsnøkkelen for rettigheter i 
folketrygden. 

Hvem er medlem av folketrygden?

Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem 
i folketrygden.
For å regnes som bosatt, må du oppholde deg i 
Norge i minst 12 måneder. Når du flytter til Norge 
for å være her i minst 12 måneder, blir du medlem 
fra innreisedatoen. Oppholdet må være lovlig

Når du arbeider i Norge skal du være medlem i 
folketrygden. Alle som arbeider i Norge er pliktige 

medlem i folketrygden fra første arbeidsdag. Du har 
rett til dekning av medisinske utgifter i Norge og får 
pensjonsopptjening etter reglene i folketrygden når 
du er medlem.

Du skal ikke være medlem hvis du arbeider 
midlertidig for din utenlandske arbeidsgiver i 
Norge.

FRA EØS-LAND 

Når du kommer fra et EØS-land for å arbeide i 
Norge, er du pliktig medlem i folketrygden fra 
første dag, med mindre du er utsendt arbeidstaker 
fra hjemlandet. 

SYKEPENGER FOR ARBEIDSTAKERE

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av 
arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er 
arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

HVEM KAN FÅ SYKEPENGER?

-  Du må være arbeidsufør på grunn av en  
  funksjonsnedsettelse som klart skyldes 
  egen sykdom eller skade. 

-  Du må ha vært i jobb i minst fire uker. 

-  Arbeidsuførheten kan dokumenteres med  
  egenmelding eller erklæring fra lege. 

OM EGENMELDING

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker 
melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan 
komme på jobb på grunn av sykdom eller skade 
uten å legge frem legeerklæring/sykemelding.  
Det finnes forskjellige ordninger på hvor mange 
dager en kan benytte en egenmelding og hvor 
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mange egenmeldinger en kan bruke i løpet av ett 
kalenderår. Har du barn er det mulighet for flere 
fraværsdager. Ta kontakt med arbeidsgiver for å få 
klarhet i dette.

Egenmeldingsskjema må utfylles og leveres til 
arbeidsgiver første dag du er tilbake på jobb. 
Sykemelding får du etter å besøke fastlegen/
legevakten. Kontakt NAV eller arbeidsgiver for mer 
informasjon.

BARNETRYGD

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i 
forbindelse med det å ha barn.

Hvem kan få barnetrygd?

Du kan få barnetrygd hvis du har barn under 18 år. 
Barnet må bo fast hos deg.

Barnet må som hovedregel være bosatt i Norge. 
Barnet regnes som hovedregel som bosatt dersom 
det skal oppholde seg i Norge i mer enn 12 
måneder.

Det kan også gis barnetrygd for barn som er bosatt i 
et annet EØS-land enn Norge, hvis en av foreldrene:
arbeider i Norge, på norsk kontinentalsokkel eller 
på norsk skip 
er medlem i folketrygden mens han eller hun 
arbeider i et annet EØS-land eller mottar pensjon 
fra Norge på grunnlag av tidligere yrkesaktivitet. 

Hvordan søker du?

Barnetrygd gis som hovedregel automatisk for barn 
som fødes i Norge. 

Søknad må likevel settes fram hvis:

-  moren ikke er registrert som bosatt i Norge

-  barnet er eldre enn seks måneder når retten 
  til barnetrygd inntrer 

-  du kan ha rett til utvidet barnetrygd (som  
  eneforsørger)

-  barnetrygd skal vurderes etter EØS-avtalens  
  regler eller andre trygdeavtaler. 

Søknad sendes ditt lokale NAV-kontor.

YTELSER VED BARNS OG ANDRE  
NÆRE PÅRØRENDES SYKDOM/
FUNSKJONSNEDSETTELSE

NAV gir ytelser i form av omsorgspenger, 
pleiepenger og opplæringspenger. Formålet 
med stønadene er å kompensere for bortfall 
av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse 
med barns eller barnepassers sykdom, barns 
funksjonshemning og pleie av nære pårørende i 
livets sluttfase. 

Familier med alvorlig syke eller funksjonshemmede 
barn har behov for en rekke tjenester - ikke 
bare konkrete ytelser.  NAV kan bidra med 
informasjon om ulike ordninger som kan være 
til hjelp i dagliglivet - f.eks. IKT-hjelpemidler 
eller hjelpemidler for barn. Familier som har 
barn med omfattende funksjonsnedsettelser, 
kan få fast kontaktperson på NAV lokalt og 
hjelpemiddelsentral.  
 

SOSIALTJENESTEN (NAV)

I hver kommune i Norge finnes en sosialtjeneste. 
Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og 
veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge 
sosiale problemer til alle som bor eller oppholder 
seg i kommunen. Hjelpen er gratis. 

Hvis sosialtjenesten ikke kan løse det aktuelle 
problemet vil sosialtjenesten henvise til riktig 
instans. Sosialtjenesten er da behjelpelig med å 
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formidle kontakt og avtaler med andre instanser. 
Økonomisk sosialhjelp kan ytes til den som ikke er 
i stand til å sørge for sitt livsopphold, eller i særlige 
tilfeller til den som trenger hjelp til å overvinne 
eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen 
skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk 
selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad 
ytes, må du utnytte og vurdere alle andre 
muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for 
eksempel være lønnsinntekter, trygderettigheter, 
sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller 
reduksjon av utgifter. 

Sosialtjenesteloven gjelder for alle personer som 
oppholder seg lovlig i landet. De som ikke kan 
sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved 
hjelp av andre rettigheter, har krav på økonomisk 
bistand. Alle har rett til å levere søknad for å få sin 
sak vurdert. 
Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det 
er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne 
skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har 
rett på ytelse/stønad. 

Sosialtjenesten kan også være behjelpelig med: 

 • Opplysning, råd og veiledning:
   - Ved familie- og samlivsvansker
   - Ved rusproblemer
   - Ved psykiske vansker
   - Om arbeid, trygd og utdanning
   -  Økonomisk rådgiving
 
 • Midlertidig husvære
 
 • Andre tjenester

 • Hjelp til funksjonshemmede

 • Hjemmehjelptjenester

Tjenester og ytelser som i dag blir gitt på 
sosialkontoret skal etter hvert gis på NAV kontoret, 
men de skal fortsatt være i kommunal regi. Fra 
nå og frem til 2010 vil det bli etablert NAV 
kontorer i alle bydeler i Bergen kommune. I denne 
perioden vil organiseringen av sosialtjenesten være 
forskjellig fra bydel til bydel. 

Kontaktinformasjon NAV i Bergen kommune:

Alle NAV-kontorene kan nås gjennom felles 
telefonnummer: 815 810 00

NAV Arna:
 - Øyrane torg, 3.etg 
  tlf. 53 04 33 00

NAV i Bergenhus bydel:
 - NAV  Bergenhus arbeid og trygd, 
  Olav Kyrresgate 22
 - Sandviken Sosialkontor, Ladegårdsgt. 67, 
  tlf. 55 56 72 50
 - Sentrum Sosialkontor, Håkonsgt. 1, 
  tlf. 55 56 95 00

NAV i Fana bydel:
 - NAV Fana arbeid og trygd , Øvre Nesttunvei 8
 - Fana Sosialkontor, Wollert Konows plass 2,  
  tlf. 55 56 13 21

NAV Fyllingsdalen:
 - Spelhaugen 18
  tlf. 815 81 000

NAV i Laksevåg: 
 - NAV Laksevåg arbeid og trygd  Vestkanten,  
  5.etg.
 - Laksevåg Sosialkontor, Kommunehuset,  
  2.etg., tlf. 55 56 98 44
 - Loddefjord Sosialkontor, Vestkanten, 
  tlf. 55 51 99 00
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NAV i Ytrebygda bydel:
 - NAV Ytrebygda, Fanatorget, Aurdalslia 10,  
  Sandsli. 
 - Ytrebygda Sosialtjeneste, Fanatorget,   
  Aurdalslia 12, Sandsli. 
  tlf. 55 56 17 00

NAV Årstad:
 - Solheimsgaten 13, inngang F, fra Michael  
  Krohnsgt., 
  tlf. 53 04 33 00

NAV i Åsane bydel:
 - NAV Åsane arbeid og trygd , Åsane senter
 - Sosialtjenesten i Åsane, Åsane Senter 38, 
  tlf. 55 56 70 50

SKATTEETATEN

SKATT OG SKATTEKORT

Når du skal arbeide, må du be om å få et skattekort 
fra likningskontoret/skattekontoret i kommunen din. 
Skattekortet viser hvor mye skatt som skal trekkes 
fra lønnen din. 

Du må gi skattekortet og bankkontonummeret ditt 
til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren trekker skatt 
av lønnen før den utbetales. 
Du får nytt skattekort hvert år og du kan endre 
skattekortet ditt i løpet av året hvis det er 
nødvendig.  

HVA MÅ MAN HA MED PÅ
SKATTEKONTORET?

Personer som søker om enten D-nummer 
for å få skattekort eller norsk personnummer 
(fødselsnummer) må ha med seg gyldig pass. I 
tillegg må man ta med seg oppholdstillatelsen fra 
politiet for de som vi skal søke fødselsnummer 
på. Det er også bra å ta med arbeidskontrakter og 
husleiekontrakter.

SKATT-VEST, Bergen
Adresse: Nonnesetergaten 4,  
5015 Bergen 
Pb8103, 4068 Stavanger 
Åpningstider: Mandag-Fredag kl.08.30-15.30, 
15.mai-14.september: kl.08.30-15.00. 
Tlf: 800 80 000 (09.00-15.00) 
Ekspedisjonstid: kl.09.00-15.00

SELVANGIVELSE

En selvangivelse er en samlet oversikt over dine 
økonomiske forhold. Den er en skatteberegning 
der det står hvor mye du har tjent i løpet av et år og 
andre økonomisk relevante forhold.

Man er pliktig til å levere selvangivelse fordi 
man har hatt lønn- eller næringsinntekt i Norge. 
Selvangivelsen blir produsert på grunnlag av 
at det er innberettet lønn eller næringsinntekt. 
Selvangivelsen leveres i april året etter. Den må 
kontrolleres og eventuell korrigeres for fei,l eller 
nye opplysninger fra skattyter. Selvangivelsen 
kan sendes på e-mail eller til det skattekontor der 
skattyter høre hjemme.

Informasjon om selvangivelse finner du på:
www.skatteetaten.no

HVA GÅR SKATTEN TIL?

Alle må betale en del av arbeidsinntekten og 
formuen sin i skatt til staten og kommunen de bor 
i. I Norge er bl.a. opphold på sykehus gratis, fordi 
skattepengene går til å drive sykehusene og også 
til barnehager, skoler, asylmottak, til å bygge veier 
og til mange andre samfunnsoppgaver. Ved å betale 
skatt bidrar alle til fellesskapet. 
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TROSSAMFUNN 

DEN KATOLSKE KIRKE, ST. PAUL

Kirken har messe på mange forskjellige språk hver 
uke. Oversikt over når de forskjellige messene 
foregår finnes på internettsiden.

Adresse: St. Paul Katolske kirke, Nygårdsgaten 3, 
5015 Bergen
Tlf: 55 21 59 50 
E-post: bergen@katolsk.no 
bergen.katolsk.no

FIDES

”Fides” er et katolsk studentlag i Bergen. 
Medlemmene kommer fra forskjellige 
verdenshjørner og man trenger ikke være student 
for å delta.

www.fides.nuk.no

DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE

Kirken holder midlertidig gudstjenester i 
Mariakirken på Dreggsallmenningen.

E-post: bergen_menighet@hotmail.com. 

www.ortodoks.no/Bogojavlenie/info.html

ANDRE MENIGHETER

Lutherske gudstjenester
bergen.kirken.no   

Bergen Baptistkirke
www.baptistkirken.org

ISLAM

DET ISLAMSKE FORBUNDET I BERGEN
Besøksadresse: Nøstegaten 43
Tlf.: 55 23 37 10

DET ISLAMSKE SAMBAND I BERGEN
Besøksadresse: Fjøsangerveien 57

SPORT OG FRITID

IDRETT

Ønsker du å begynne i et idrettslag er det vanlig å ta 
direkte kontakt med idrettslaget.  

IDRETTSSERVICE 

Informasjon om idrett og friluftsliv i Bergen 
Kommune.  

Adresse: Landåsveien 31a
Tlf: 55 56 24 80
www.bergen.kommune.no   
(i venstre marg: ”Idrett og friluftsliv”)

SENTRALBADET

Her finnes et 25  m. svømmebasseng med 
stupebrett-/tårn og eget barnebasseng. 

Adresse: Teatergaten 37
Tlf.: 55 56 95 70 

VANNKANTEN/ISKANTEN

Badeland med svømmebasseng. 
Adresse: Vegg-i-vegg med Vestkanten Kjøpesenter, 
Loddefjord. 
www.vannkanten.no      
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I samme senter finner man ”Iskanten”. Her finner 
man skøytebane og 3 curlingbaner. 
www.vannkanten.no/ny/iskanten.php?mapping=89

KULTUR

Bergen er en viktig kulturby i Norge. Byen byr 
på et rikt kulturliv med blant annet et anerkjent 
musikk- og revymiljø, gallerier, kulturverksteder 
etc. Samtidig finnes der et stort antall frivillige 
organisasjoner som driver ulike virksomheter 
innenfor kulturområdet. Du finner helt sikkert noe 
som passer for deg og dine interesser. Kontakt ditt 
nærmeste kulturkontor for å få vite mer om hva som 
foregår i ditt boområde.

Kulturkontorene:
www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/bkni/
avdelinger

BERGEN KINO

Adresse: Neumannsgate 3, Bergen
Billettbestilling tlf.: 820 00 082/820 50 005
www.filmweb.no/bergenkino/

DEN NASJONALE SCENE

Adresse: Engen 1, Bergen
Billettbestilling tlf: 55 60 70 80
www.dns.no

BERGEN INTERNASJONALE 
KULTURSENTER (BIKS)

Kultursenteret har som mål å tilby bergensere med 
ulik etnisk bakgrunn et sted hvor multikulturelle 
aktiviteter kan utvikle seg. 

I tillegg til en bokkafé med aviser og tidsskrifter 
fra ulike deler av verden, arrangeres dansekurs, 

konserter, utstillinger, teaterforestillinger, 
m.m. Flere av organisasjonene ved 
kultursenteret arrangerer dessuten kulturuker 
og nasjonaldagsfeiringer som er åpne for alle 
interesserte. Bokkaféen har også et eget pc-rom 
med internettilgang åpent for publikum.

Adresse: Kong Oscars gt. 15, 5015 Bergen
Tlf: 55 31 42 65
www.uib.no/People/hdbdv/biks/index.html

   

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RØDE KORS 
 
Røde Kors har ulike former for frivillig arbeid 
for deg som ønsker å engasjere deg i dette. 
Organisasjonen tilbyr bl.a. disse aktivitetene: 
 
NORSKTRENING

Røde Kors tilbyr norskundervisning for voksne 
innvandrere. Aktiviteten blir drevet av 21 
pensjonerte lærere. I tillegg til å lære norsk har 
de fremmedspråklige muligheter til å utveksle 
erfaringer, treffe andre nordmenn og lære om det 
norske samfunnet.

Ta kontakt med Røde Kors for ytterligere 
informasjon.

MULTIMIX

Multimix arrangerer ulike aktiviteter og turer 
for voksne ungdommer der hensikten er at 
ungdommene skal bli bedre kjent med mennesker 
fra ulike kulturer.
Ta kontakt med Røde Kors for ytterligere 
informasjon.

Besøksadresse Røde Kors: Damsgårdsveien 69
www.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/
Hordaland_Rode_Kors/
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KIRKENS BYMISJON

EMPOKAFEEN

Empo - Tverrkulturell kvinnegruppe startet i mars 
2007 et samarbeid med Kafe Magdalena. Med 
kokekunstnere fra Chile, Somalia, Vietnam, Irak 
og Sudan kan Empokafeen friste med spennende 
internasjonal mat hver mandag og tirsdag fra kl. 
15.00 - 16.30. 

Adresse: Kong Oscars gate 22
Telefon: 55 33 07 33 - Mobil 990 12 223
Åpningstider: Mandag og torsdag 1700 - 2000, 
tirsdag 1000 - 1500.
Epost: jannike.grieg@skbb.no

ÅPEN BARNEHAGE

Er et populært møtested for foreldre og barn fra 
0-6 år på formiddagstid. Dette er et tilbud til 
alle foreldre som er hjemme med små barn. I 
barnevennlige lokaler kan barn og voksne leke 
og spise lunsj sammen. Siden foreldrene er med, 
fungerer dette også som et møtested for de voksne. 

De åpne barnehagene har en pedagogisk leder og 
frivillige medarbeidere, men krever at foreldrene 
deltar i aktivitetene og har ansvar for egne barn. 
Det finnes fire åpne barnehager i Bergen gjennom 
Kirkens Bymisjon.
www.bymisjon.no/templates/page____14281.aspx 

ÅPEN BARNEHAGE ”BAMSEHIET”  

Er et møtested for foreldre og barn. I motsetning 
til de andre åpne barnehagene har Bamsehiet åpent 
på ettermiddag og kveld samt enkelte helger. I 
helgene er det også mulig å overnatte. Bamsehiet 
retter seg mot foreldre som har behov for et 
sted å gå til utover de tilbudene som finnes på 
dagtid. En pedagogisk leder driver stedet sammen 
med frivillige medarbeidere og de foreldrene 
som kommer. I tillegg til å være et trygt og 
godt møtested har Bamsehiet også et tilbud om 
avlastning. Dette avtales individuelt etter samtaler 
mellom foreldrene og pedagogisk leder.

Adresse: Damsgårdsveien 106
Åpningstider: tirsdag og onsdag 15.30 – 19.30. 
Tlf.: 974 185 14
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VIKTIGE ADRESSER OG
TELEFONNUMMER

NØDNUMMER

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse 
du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du 
ringer fra.

BERGEN KRISESENTER

Krisesenter for kvinner som er utsatt for 
mishandling. 

Tlf.: 55 31 50 50 
Faks: 55325058  
Postadresse: Postboks 728, 5001 Bergen
E-post: post@bergenkrisesenter.no
www.bergenkrisesenter.no

POLITIET, UTLENDINGSSEKSJONEN

Alle henvendelser i utlendingssaker skal fra 1. 
februar 2008 skje til lokal politistasjon, dvs. til 
politikontoret i den bydelen du tilhører. 

Med telefonnummeret nedenfor når du automatisk 
nærmeste politidistrikt.

Tlf: 02800

UDI – UTLENDINGSDIREKTORATET 

På nettsidene finnes ulik nyttig informasjon. 

www.udi.no    

Spesielt om EU/EØS/EFTA:
www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7239 

DET FELLES INNVANDRERRÅD 
HORDALAND

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland er en 
innvandrerpolitisk paraplyorganisasjon for 
innvandrerorganisasjoner og innvandrere i 
Hordaland. 
www.dfirh.no

 
BAZAR –  EN NETTJENESTE FOR 
SPRÅKLIGE MINORITETER

På denne nettsiden finner du informasjon om norsk 
samfunn og kultur, norskopplæring, aviser fra 60 
land og organisasjoner på 14 ulike språk. 
bazar.deichman.no 

ARBEIDSTILSYNET

Arbeidstilsynet er en statlig etat. Etatens oppgave 
er å føre tilsyn med at virksomhetene følger 
arbeidsmiljølovens krav. 

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir 
Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til 
tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske 
arbeidstakere.

Regionkontor Vestlandet: 
Besøksadresse: Rasmus Meyers allé 5
Postadresse: Postboks 44, 5803 Bergen
Tlf: 815 48 222
Faks: 55 59 82 30
E-post: vestlandet@arbeidstilsynet.no
www.arbeidstilsynet.no 
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FUNKSJONSHEMMEDES 
FELLESORGANISASJON
HORDALAND (FFO-H)

Adresse: Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
Kontortid: mandag - fredag 08.00 - 15.30 
Telefon arbeid: 55 33 31 20 
Mobil: 47 61 15 16    
E-post: ffo@fi-senteret.no 
www.ffohordaland.no  

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Bergen Kommune har opprettet et råd som 
uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår 
funksjonshemmede.

Tlf: 55325602
E-post: liv.skreden@bergen.kommune.no  
Besøksadresse: Bispengsgaten 25 
Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen

JUSSFORMIDLINGEN

Jussformidlingen er en organisasjon drevet av 
viderekomne studenter ved det juridiske fakultet, 
Universitetet i Bergen. Hovedformålet er å gi gratis 
rettshjelp til dem som har behov for det.

Tlf: 55 58 96 00
Åpningstid: Man- Tors, kl. 9-15, Ons til 19
Adresse: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen
E-post: jussformidlingen@jur.uib.no
www.jussformidlingen.no

27

  A
rb

ei
ds

- o
g 

ve
lfe

rd
st

je
ne

st
er

 o
g 

an
ne

t



BERGEN UAVHENGIGE SOSIAL-
RÅDGIVNING (BUS)

Hva er BUS?

- BUS har utarbeidet denne veilederen. 

- BUS er drevet av sosionomstudenter. 

- BUS er et frivillig og gratis hjelpetilbud  
 for folk i alle aldre.

- BUS er et sted du kan henvende deg: 

Hvis du trenger noen å snakke med fordi noe • 
er vanskelig i livet ditt. Vi har god tid til å 
lytte til deg og kanskje kan vi sammen finne 
noen lyspunkt og løsninger.  

Hvis du mener å ha krav på hjelp fra det • 
offentlige hjelpeapparatet, men du er usikker 
på hvor du skal henvende deg og hvor du kan 
få de opplysningene du trenger. BUS vil prøve 
å hjelpe deg med å finne ut av dine rettigheter 
og hvor du kan søke hjelp.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Hvis du kvir deg for å søke hjelp fordi du er • 
usikker på hvor du skal gå, kan du kanskje 
søke råd hos oss først.  

Hvis du har fått et vedtak som du er • 
misfornøyd med fra det offentlige og du 
mener du fortsatt har krav på hjelp. BUS kan 
hjelpe deg å klage eller å sende en ny søknad 
dersom du ikke får slik hjelp et annet sted. 

Har du spørsmål eller ønsker du en time:

Tlf: 55 58 78 02
Åpningstid: Man - Tors kl 14 – 18
Adresse: Haugeveien 28, Nordnes
www.hib.no/bus/ 
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