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Orientering 
 

 Nytt medlem fra Ås videregående 

 Høring ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 Invitasjon til idedugnad Åsgård skole 
 
 
 
Drøfting 
 

 Dommere til UKM 

 Digital logo facebook og andre sosiale medier 

 Prioritering av søknader barn i lavinntektsfamilier (tilsendt som egen mail) 
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Saker til behandling  

UR-1/19 
Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/03164-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/19 21.01.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/19 23.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Forslag om endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtas.  
 
 
Ås, 09.01.2019 
 
Ellen Benestad  
Kommunalsjef  
oppvekst og opplæring   
  
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune - endret etter høringsinnspill 
Høringsbrev - Endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune - forslag til endring 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås - gjeldende 
Høringsuttalelse - Nordby skole FAU 
  
Høringsuttalelse - Solberg skole FAU 
Høringsuttalelse - Brønnerud skole FAU 
Høringsuttalelse - Kroer skole FAU 
Høringsuttalelse - Åsgård skole SU 
Høringsuttalelse - Sjøskogen skole FAU 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer og SFO-ledere ved den enkelte barneskole 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Forslag til endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune har vært ute 
på høring. Kommunen har bedt høringsinstanser om høringsuttalelser/innspill på 
vedlagt endringsforslag, med høringsperiode fra 7. november til 7. desember 2018. 
Høringen har i tillegg vært åpen for alle.  
 
Det er i hovedsak framsatt forslag om strukturelle endringer, samt at innhold i 
paragrafene som omhandler foreldrebetaling og oppsigelse/endring av tilbud er 
tydeliggjort. Det er ikke foreslått endringer i oppholdstid. Deltids- og heltidstilbudene 
er som før.  
 
Fakta i saken: 
Forskrift om skolefritidsordingen i Ås regulerer rammer for drift av 
skolefritidsordningen. Krav til kommunale vedtekter om SFO er regulert i 
opplæringsloven § 13-7 tredje ledd, og lyder som følger:  
 
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om  
a. eigarforhold  
b. kven som er opptaksmyndigheit  
c. opptakskriterium  
d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen  
e. foreldrebetaling  
f. leike- og opphaldsareal  
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid  
h. bemanning og leiing 
 
Satser justeres årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtak, medio 
desember. Gjeldende forskrift ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 
17.02.2016, jf. HOK-sak 9/16. Kommunestyret vedtok redusert foreldrebetaling i 
skolefritidsordningen den 25.5.2016, jf. K-sak 35/16. Gjeldende forskrift ble altså 
vedtatt før kommunestyret vedtok å innføre redusert foreldrebetaling.  
 
Rådmannens forslag om endringer tydeliggjør derfor spesielt rammer som regulerer 
behandling av søknader om inntektsredusert foreldrebetaling. Øvrige forslag til 
endringer er av strukturell karakter, i hovedsak regler knyttet til forsinket 
foreldrebetaling og oppsigelse av plass grunnet mislighold.  
 
Følgende forslag til endringer ble sendt ut på høring, med høringsperiode 7. 
november til 7. desember:  
 
Oversikt endringer:  

 § 1. Hjemmel er fjernet. Henvisning til hjemmel er lagt under dokumenttittel.  

 § 1. Virkeområde tidligere § 2 Virkeområde. Deler av tekst er lagt under ny § 

2. Styring. Liten formell endring i tekst.  

 § 2 Styring, er ny. Deler fra tidligere § 2 Virkeområde og § 13 Bemanning, 

styring og ledelse.  

 § 4. Opptak, tidligere § 4 Opptaksmyndighet og § 5 Opptaksperiode. Andre 
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ledd er nytt. 

 § 5. Opptakskriterier, tidligere § 6 Opptakskriterier.  

 § 6. Åpningstid/ferie- og plandager, tidligere § 8 Åpningstider og § 9 Ferie- 

og fridager. Endring i overskrift; fridager er byttet ut med plandager.  

 § 8. Ledelse og bemanning, tidligere § 13 Bemanning, ledelse og styring. 

Styring fra overskrift er tatt bort, samt deler som omhandlet styring er flyttet til 

ny § 2. Styring.  

 § 9. Foreldrekontakter, tidligere deler av § 13 Bemanning, ledelse og styring.  

 § 10. Leke- og oppholdsarealer, tidligere § 14 Leke- og oppholdsarealer.  

 § 11. Foreldrebetaling, tidligere deler av § 12 Foreldrebetaling. Ny tekst som 

reguler fastsettelse av inntektsgrunnlag, og presiserer forvaltning av redusert 

foreldrebetaling.  

 § 12. Betalingsregler, er ny. Tidligere deler av § 12 Foreldrebetaling.  

 § 13. Forsinket og manglede betaling, er ny. Tidligere deler av § 12 

Foreldrebetaling. Tekst endret for tydeliggjøring av innhold.  

 § 14. Gebyr ved for sen henting, er ny. Tidligere deler av § 12 

Foreldrebetaling.  

 § 15. Oppsigelse/endring av tilbud fra foresatte, tidligere deler av § 11 

Oppsigelse/endring av tilbud. Tekst lagt til, tydeliggjøring.  

 § 16 Oppsigelse på grunn av mislighold, er ny. Tidligere deler av § 11 

Oppsigelse/endring av tilbud og § 12 Foreldrebetaling. Tekst endret for 

tydeliggjøring av innhold. I tillegg er det gjort følgende endring av vesentlig 

karakter:  

fra § 11 Oppsigelse/endring av tilbud, femte avsnitt:  
Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned 
dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. 
til § 16. Oppsigelse på grunn av mislighold, bokstav a) andre setning:   
Manglende betaling som har gått til inndrivelse gjennom rettslig inkasso, 
medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, dersom ikke andre særskilte 
betalingsavtaler er inngått skriftlig.  

 §. 17 Klage. Tekst endret for tydeliggjøring av hva som regnes som 

enkeltvedtak i knyttet til SFO.  

 § 18. Skyss, tidligere § 10 Skyss.  

 § 19 Internkontroll, tidligere § 15 Internkontroll.  

 § 20 Forsikring, tidligere § 16 Forsikring.  

 § 21 Ikrafttredelse, tidligere § 1 Hjemmel og § 18 Forskrift.  

 § 22 Forskriften, tidligere § 18 Forskrift.  

All tekst som er endret, er markert med en annen farge i forslag til endring i Forskrift 
om skolefritidsordningen i Ås kommune. Vedlagt følger forslag til endringer som ble 
sendt ut på høring, forslag til endringer gjort på bakgrunn av høringsinnspill og 
gjeldende forskrift, til sammenlikning.  
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Høringsinstanser er barneskolene, samt SFO, SU og elevrådene ved den enkelte 
barneskole. I tillegg var høringen åpen for alle, og ble lagt ut på kommunens 
hjemmesider. Det har kommet inn 6 høringssvar fra FAU og SU ved barneskolene. 
Høringssvarene følger vedlagt i sin helhet.  
 
Høringssvar kort oppsummert:  

- FAU ved Nordby skole har ingen innspill til de foreslåtte endringene, og kan 
ikke se at utkastet inneholder materielle endringer i regelverket sammenliknet 
med tidligere. De stiller seg positiv til de strukturelle endringene. De påpeker 
imidlertid en liten trykkfeil.  

- FAU ved Solberg skole har kommet med flere forslag til tydeliggjøring i § 11 
Foreldrebetaling, spesielt tredje, fjerde og femte ledd.  

- FAU ved Brønnerud skole har kommet med innspill til oppsigelsestid, og 
mener oppsigelsestid etter 1. mars er urimelig lang i forhold til 
oppsigelsestiden resten av året, og mener oppsigelsestiden bør være lik 
gjennom hele året. I kommentar til § 16 b) påpekes at det ikke er spesifisert 
hva som menes med gjentatte ganger», og at «særskilte forhold» er uklart og 
uspesifikt. Til § 19 bør det ligge en referanse til hvor kommunens 
internkontrollrutiner finnes.  

- FAU ved Kroer skole har kommet med innspill til § 11 Foreldrebetaling, med 
spørsmål om hvorfor man må søke om lavere betaling basert på inntekt, og 
om ikke dette heller kunne vært standardisert. Videre er det kommet innspill til 
ordlyd i § 9 i forbindelse med antall representanter i FAU, med tanke på små 
skoler og at de skal kunne ha mulighet til å velge kun én representant fra 
SFO. De har også kommet med innspill til fastsettelse av gebyr ved for sen 
henting, § 14, samt at det bør innføres en informasjonsplikt for SFO om regler 
for oppsigelse, hvor fristen undersøkes.   

- SU ved Åsgård skole har ingen innspill til de foreslåtte endringene, og sier de 
tvert imot er nødvendig oppklarende. Det understrekes at frister for 
endring/oppsigelse av SFO-plass må stå slik de gjør. Foreldre kan oppleve 
fristene som ubeleilige, men de er av avgjørende betydning for den enkelte 
SFOs drift med tanke på forutsigbarhet knyttet til bemanning. 

- FAU ved Sjøskogen har ingen innspill.  
 

Vurdering: 
Det har kommet inn konstruktive og gode innspill i løpet av høringsperioden. Flere 
høringsinnspill er tatt til etterretning. Vedlagt følger derfor Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås, revidert etter høringsperiode, med følgende endringer:    

- Trykkfeil i § 1 er rettet.  
- I § 11 Foreldrebetaling er det foretatt endringer, hvor følgende nå 

fremkommer:  
o Hvem som fastsetter inntektsgrenser  
o Hvem som er mottaker av søknad om redusert betaling  
o Hvor ofte søknader må sendes 
o Hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn for beregning av 

redusert foreldrebetaling  
I tillegg er setning som refererer til skatteloven endret, slik at referanse til 
skatteloven nå er riktig. 

- § 14 er endret og lyder nå som følger: Dersom stengetiden eller henting etter 
den tid en har betalt for ikke overholdes så skal SFO følge kommunens 
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Retningslinje ved for sent hentet barn. Herunder kan det kreves et fastsatt 
gebyr tilsvarende gjennomsnittslønn til en SFO-ansatt.   
 

FAU ved Brønnerud skole mener at oppsigelsestid etter 1. mars er urimelig lang i 
forhold til oppsigelsestiden resten av året, og at oppsigelsestiden bør være lik 
gjennom hele året. Strengere regler for oppsigelse på vårhalvåret praktiseres av flere 
kommuner, herunder Frogn og Vestby kommune. Rådmannen mener at 
oppsigelsestid ikke kan være lik gjennom hele året, dersom kommunen skal tilby et 
forutsigbart SFO-tilbud for elevene, og for at SFO skal være en forutsigbar 
arbeidsplass. Dette understrekes også i høringssvar fra SU ved Åsgård skole, da de 
mener at frister for endring/oppsigelse av SFO-plass må stå slik de gjør. Foreldre kan 
oppleve fristene som ubeleilige, men de er av avgjørende betydning for den enkelte 
SFOs drift med tanke på forutsigbarhet knyttet til bemanning. 
 
En konsekvens av endring i oppsigelsestid kan være økt betalingssats som tar høyde 
for uforutsigbare inntekter vårhalvåret, hvis forutsigbarhet skal ivaretas på lik linje 
med dagens tilbud.  
 
FAU ved Kroer skole mener det bør innføres en informasjonsplikt for SFO om regler 
for oppsigelse, hvor fristen undersøkes. Det er nettopp blant annet denne typen 
informasjon som nå tydeliggjøres ytterligere i forslag til endringer i Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås. Gjeldende forskrift er til enhver tid tilgjengelig på 
kommunens hjemmesider. Ved tildeling av SFO-plass mottar søker et vedtak hvor 
det er lenket til Forskrift om skolefritidsordningen i Ås. Informasjonsplikten er således 
overholdt fra kommunens side. Det er foresattes ansvar å sette seg inn i tilgjengelig 
informasjon som regulerer rammer for drift av skolefritidsordningen.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås endres ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forslag om endringer i Forskrift til skolefritidsordningen i Ås er nødvendig, spesielt 
med tanke på rammer for behandling av saker vedrørende redusert foreldrebetaling. 
Det er også nødvendig å foreta strukturelle endringer i forskriften, spesielt med tanke 
på en tydeliggjøring av rammer som regulerer oppsigelse/endring av tilbud.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2019 
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Vedlegg til sak 
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