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Høring - Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune - nytt
høringsbrev
Ved en inkurie falt ett avsnitt av vurderingene ut i forrige høringsbrev. Avsnittet omhandlet
harmonisering av ferielukking i SFO. Dette avsnittet er nå satt inn. Det er ingen endringer i
utkastet til vedtekter som fulgte med forrige høringsbrev.
Re og Tønsberg kommuner slås sammen til Tønsberg kommune fra 1. januar 2020. De gamle
kommunene har ulike vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen SFO.
Vedtektene for den kommunale skolefritidsordningen fastsettes av kommunestyret. Vedtektene
skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris.
De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår. Kommunal
skolefritidsordning SFO er forankret i Opplæringslova.

§ 13-7.Skolefritidsordninga
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og
for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt
i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og
tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne,
skal vere eigna for formålet.
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
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Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet
kan gjere unntak frå kravet.
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå
foreldra.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning,
dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private
skolefritidsordningar.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.
Kunnskapsdepartementet har fastslått at vedtekter for kommunale SFO-tilbud er å regne som
forskrift. Dette betyr at forvaltningslovens regler for forskrifter må følges når vedtektene skal
fastsettes. Utkast til nye vedtekter sendes derfor ut på høring.
Vurderinger
Inndelingslova, §13, sier at ved sammenslåing av kommuner gjelder lokale forskrifter og
vedtekter fremdeles for de gamle delene av den nye kommunen inntil de blir endret.
Rådmannen mener det er viktig å sikre god forvaltning og likeverdighet helt fra opprettelsen av
den nye kommunen. Dette sikres best gjennom ett felles sett vedtekter for hele kommunen.
De nye vedtektene der laget med utgangspunkt i de to kommunens vedtekter, og plasstypene
er harmonisert så langt det har vært praktisk gjennomførbart. Tønsberg kommune har hatt
ytterligere søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3. Dette er videreført i utkastet.
Re kommune har hatt lenger åpningstid i SFO enn Tønsberg kommune. Bakgrunnen for dette
er at mange foreldre i Re har lenger reisevei til jobb, noe som igjen medfører behov for lenger
åpningstid. Utkastet til nye vedtekter viderefører de tidligere åpningstidene for befolkningen i
Re-delen av den nye kommunen Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å
utvide åpningstidene i hele den nye kommunen Mange nye kommuner har videreført
differensierte åpningstider, både i barnehager og SFO, etter kommunesammenslåing.
Re kommune har hatt 4 uker sommerstengt SFO inkludert en planleggingsdag. Tønsberg
kommune har på sin side hatt 3 uker sommerstengt SFO. Vedtektene legger opp til 4 ukes
sommerstengt i hele den nye kommunen. Rådmannen finner ingen argumenter for å beholde
ulik ferielukking i ulike deler av en nye kommune.
Siden kommunene sist oppdaterte vedtektene for SFO, har det blitt et særlig økt fokus på
elevenes rettigheter knyttet til læringsmiljøet og brukermedvirkning. Selv om lov- og forskrifter
presiserer at disse rettighetene også gjelder SFO, har fokuset i stor grad vært rettet mot skolen.
Rådmannen vurderer at det er viktig at dette også framkommer av vedtektene for SFO, og det
er derfor foreslått synliggjort gjennom to nye paragrafer (§11 og §12).
I skrivende stund er det kommet signaler om at regjeringen vil vedta nye regler for
oppholdsbetaling i SFO. Disse vil, om nødvendig, bli innarbeidet i vedtektene før saken kommer
til politisk behandling.
Dagens vedtekter for de to kommunene er publisert på kommunenes nettsider.
Om høringen
Høringsinstansene står fritt i forhold til hva de ønsker å uttale seg om.
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Høringsfrist: 25.10.2019
Innspill sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi i wordformat til espen.irving.riiser@tonsberg.kommune.no av hensyn til den den videre
saksbehandlingen.
Vedtektene for SFO skal vedtas av kommunestyret. Høringsinnspillene vil ligge til grunn for
endelig utforming av vedtektene, og de vil i sin helhet bli vedlagt saken som kommer til
behandling i kommunestyret.
Med hilsen
Espen Irving Riiser
virksomhetsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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