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Gunn Lisbeth Pedersen 
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 Fritidsklubb 
 
 
 
 

Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
For i større grad å tilpasse foresattes behov for et funksjonelt SFO tilbud i Fauske kommune 
er det vurdert å endre SFO satsene i kommunen. Tilbakemeldinger som er mottatt har gått 
på at enkelte foresatte betaler for et tilbud de ikke benytter, på samme tid som kostnadene pr 
SFO plass ikke gjenspeiler selvkostprinsippet.  
 
Det er utarbeidet forslag til nye betalingssatser i kommunen som sendes ut på høring.   
 

Dagens betalingsordning i Fauske kommune:  
 
Fauske kommune har 2 betalingssatser for opphold på SFO fra 0-15 timer pr uke og opphold 
over 16 timer pr uke. Det betales for 10 måneder i året, og da kan SFO benyttes også på 
skolefrie dager (for utenom sommeren, der det er egne satser for sommer SFO), Innenfor 
oppholdstiden som er avtalt. For sommer SFO er det egen påmelding og egne 
betalingssatser.  
 
Satser i Fauske kommune i perioden 19.08.2019 – 31.12.2019  
Sats 1: opphold 0-15 t/u                                                        kr 1468,- pr måned 
Sats 2: opphold 16 - > t/u                                                     kr 2168,- pr måned 
Sats 1: matpenger                                                                 kr 125,- pr måned 
Sats 2: matpenger                                                                 kr 160,- pr måned 
Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder både sats 1 og 2)    kr 125,- pr måned 
 
Satser for sommer SFO 2019 
Pr dag                                                                                    kr 158,- 
Pr uke                                                                                    kr 658,- 
Pr 4 uker                                                                                kr 2240,- 
Matpenger sommer SFO pr dag                                            kr 15,- 
 
 

Hva gjør andre kommuner: 
 
Bodø kommune har betalingssatser pr dag, der det kjøpes SFO tilbud fra 1-5 dager pr uke. 
De har også, som Fauske kommune, egne betalingssatser for sommer SFO. I Bodø 
kommune er det mulig å søke redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt. De 
har også søskenmoderasjon for søsken registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger.  
 
Saltdal kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt over 3 ulike satser. 
Inntil 10 timer pr uke, inntil 20 timer pr uke og over 20 timer pr uke. Saltdal kommune gir 



 

 

søskenmoderasjon. Saltdal kommune har feriestengt SFO i 4 uker om sommeren, og har 
ikke egne betalingssatser for sommer SFO.  
 
Sørfold kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt over 2 ulike satser. 
0-12 timer pr uke og over 12 timer pr uke. Sørfold kommune gir søskenmoderasjon på SFO. 
SFO er stengt i juli måned for SFO i Røsvik og feriestengt 3 uker ved SFO på Straumen 
skole. Det betales med fast betaling for 10 måneder (fra skolestart til skoleslutt) For 
sommerferien betaler man for det antall timer som brukes, men summen skal likevel ikke 
overskride full månedsbetaling. 
 
Gildeskål kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 ulike satser. 
Under 14 timer pr uke og over 14 timer pr uke. Foreldrene betaler enten for 10 måneders 
plass eller 11 måneders plass. De som betaler for 10 måneder har betalingsfri juni og juli. De 
som betaler for 11 måneder har betalingsfri juli. 10 måneders plass følger skoleruta med de fri- 
og feriedager som denne inneholder. SFO har sommerstengt i juli måned.  
 
Trondheim kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 satser. 
Oppholdstid under 12 timer pr uke. Disse kan i tillegg benytte plassen mandag, tirsdag og 
onsdag i skolefrie uker. Opphold fra og med 12 timer pr uke. Alle SFO i Trondheim har 
feriestengt 2 uker.   
 
Oslo kommune har 2 betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 satser, inntil 
12 timer og mer enn 12 timer i uken. Ved mer enn 12 timer pr uke kan barnet være på 
aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier, bortsett fra juli som er feriestengt. Ved 
deltidsplass, inntil 12 timer er det opp til skolen hvordan de 12 timene kan benyttes på 
skolefrie dager.  
 
Bergen kommune tilbyr hel plass, maks 25 timer avhengig av elevenes undervisningstimer, 
morgenplass frem til skolen begynner og morgen og ettermiddagsplass (60 % av hel plass = 
15 timer pr uke). Fordeling av timer på morgen og ettermiddag blir bestemt av de lokale 
vedtektene ved den enkelte skole. Det betales for 11 måneder i året, og det er feriestengt i 
juli. Bergen kommune har søskenmoderasjon på SFO.  
 

Vurderinger knyttet til ulike betalings- og moderasjonsordninger:  
 
Som det fremkommer i oversikten er det store variasjoner i hvordan SFO plassene er fordelt 
på deltidsplasser, heltidsplasser og skolefrie dager. Enkelte kommuner har lagt opp til felles 
fordeling av timer, på samme tid som det også er åpnet for variasjon innad mellom skolene i 
en kommune. Det er gjort et utvalgt blant store byer og våre nærmeste nabokommuner for å 
få et sammenlignings- og vurderingsgrunnlag når forslag til nye betalingssatser fremmes.  
 
Ved å endre betalingssatsene i Fauske kommune, er målsettingen å i størst mulig grad 
tilpasse satsene det reelle behovet til foresatte, på samme tid som man skal i vareta 
muligheten til bemanningsplanlegging innenfor rammen som er til rådighet. 
 
Enkelte foresatte har kun behov for SFO-tilbud på morgenen, andre har behov både morgen 
og ettermiddag. Den samme variasjon finnes på skolefrie dager, der enkelte familier ikke har 
behov for et tilbud, mens andre igjen har behov for et fullt tilbud også disse dagene.   
 
Flere kommuner har innført søskenmoderasjon for barn på SFO og enkelte kommuner har 
også innført redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt etter samme vurdering som 
er knyttet til redusert foreldrebetaling i barnehage.  
 



 

 

Forslag endring av betalingsordning:  
 
Betalingssatsene i Fauske kommune for SFO  
Det innføres egne satser for alle skoledager og for alle skolefrie dager fordelt på følgende 
betalingssatser:  
 
Sats 1:  fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker   kr 700,- inkl. mat pr mnd  
Sats 2:  fra 7 – 14 timer pr uke i 38 skoleuker  kr 1350,- inkl. mat pr mnd 
Sats 3:  fra 14 timer pr uke i 38 skoleuker    kr 1900,- inkl. mat pr mnd 
Sats 4:  Hel dag, skolefrie dager     kr 200,- inkl. mat pr dag 
Sats 5:  hel uke sammenhengende, skolefrie dager  kr 800,- inkl. mat pr uke  
 
Foresatte som benytter sats 1 og 2 avtaler, i samarbeid med SFO leder, hvordan timene 
legges fast gjennom skoleåret.  
For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året.  
Foresatte gir melding til SFO-leder på fastsatt skjema dersom SFO benyttes på skolefrie 
dager etter sats 4 eller 5.  
 
Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp)          kr 125,- pr måned 
 
Endring av betalingssatsene innføres fra 01.01.2020 
 
Innføring av søskenmoderasjon på SFO i Fauske kommune:  
Det innføres søskenmoderasjon for søsken registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger fra skoleåret 2020-2021. Søskenmoderasjon fordels som følger, barn 2 gis 
30 % reduksjon, barn 3 og videre gis 50 % reduksjon. Reduksjon regnes ut fra laveste 
betalende sats. Søskenmoderasjon gjelder kun for SFO tilbudet på skoledager.  
 
Det bes om tilbakemelding på følgende punkter:  

1) Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og 
dersom SFO satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser 

2) Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på 
3) Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget 

 
Høringsinstanser:  
FAU og SU ved skoler og barnehager i Fauske kommune 
Arbeidstaker organisasjoner i Fauske kommune 
Fauske ungdomsråd 
Andre som ønsker å komme med høringsinnspill 
 
Høringsfrist  
8.oktober 2019  
 
Videre politisk behandling  
29.oktober 2019 Formannskapet  
7.november 2019 Kommunestyret  
 
 
 



 

 

Med vennlig hilsen 

Inger-Lise Busch Hansen 
Enhetsleder Skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Mottakere: 

Fauske idrettsbarnehage AS Tareveien 7 8206 FAUSKE 

Finneid skole Tinkeliheia 3 8210 FAUSKE 

Gunn Lisbeth Pedersen Daglig leder Ungdommens hus  Fritidsklubb 

Hanne Lise Storjord Rektor  Sulitjelma skole 

Hilde Kristensen Moen Styrer  Hauan barnehage 

Irene Hansen Rektor  Valnesfjord skole 

Jan Frode Setså    

Jan-Åke Storjord Rektor  Finneid skole 

Karen Ro Styrer  Erikstad barnehage 

Karl-Inge Borgen Rektor  Vestmyra skole 

Kvitre Barnehage Kvitblikveien 2 8218 FAUSKE 

Laila Olsen Finvik Styrer  Valnesfjord barnehage 

Lyngheia Barnehage AS Lyngveien 4 8209 FAUSKE 

Medås Gårdsbarnehage AS Medåsveien 3 8218 FAUSKE 

Sissel Alver Styrer  Vestmyra barnehage 

Siv L. Johansen Styrer  Sulitjelma barnehage 

Stemland Gårdsbarnehage AS Stemlandsveien 14 8215 VALNESFJORD 

Sølvi Torset    
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