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Dere innkalles med dette til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 13.
november 2018 kl. 12.00 på kommunestyresalen, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 11. september.
2. Uttalelse til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019. Lenke.
3. Betaling for SFO for 5.-7. trinn. Henvendelse fra SAFO Trøndelag. Vedlegg. Lenke til
kommunens behandling – Vurdering av SFO-tilbudet (der er to uttalelser fra rådet lenket
til).
4. Utvidelse av deltakere på rullestoldag. Det har kommet innspill om at gruppen av
deltakere kan utvides til også å gjelde administrasjon.
5. Vedlikehold rasteplasser/stier.
6. Til diskusjon: Påvirkning av de forskjellige partiprogram før valget 2019 for å bedre
likestilling for funksjonshemmede.
7. Referatsak: protokoll fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag.
8. Eventuelt
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Betaling for SFO 5. – 7. trinn
SAFO Trøndelag er kjent med at mange kommuner tar betaling for SFO for elever som går i 5.-7.
trinn. Dette er utgifter som andre familier ikke har, og som oppleves som en ekstraskatt.
Foreldre til barn med særskilte behov har etter opplæringsloven et SFO tilbud fra 1-7. trinn, mens
andre kun har et tilbud fra 1-4. trinn. Kommunene avgjør selv eventuell egenbetaling for SFO
tilbudet, også 5-7. trinn. I og med at tilbudet 5-7. trinn kun er for barn med særskilte behov, vil
foreldrebetaling for dette tilbudet i praksis være en særskatt påført kommunen grunnet barnets
funksjonsnedsettelse.
Skoleåret 2017/18 er det nasjonalt 1715 barn i 5-7. trinn som benytter seg av et SFO tilbud. Av disse
er det vel 2/3 som har full plass. Ordinær SFO er et frivillig tilbud, mens for familier som benytter seg
av 5-7 SFO, er tilbudet nødvendig for å stå i jobb. I en forskningsrapport fra (Wendelborg 2006) heter
det: «…mange barn med funksjonsnedsettelser utvikler mindre selvstendighet og er ikke like
selvhjulpne som sine jevnaldringer uten tydelige funksjonsvansker. Disse barna har dermed ikke
mulighet til å gå hjem selv, låse seg inn og lage seg mat. Dette betyr at familier med barn med
funksjonsnedsettelser får utgifter som øvrige familier kan prioritere bort.»
Foreldrebetalingen for SFO øker mer enn andre sammenlignbare tjenester (barnehageplass) og
prisutviklingen i samfunnet ellers (KPI). SSB publiserte i 2017 statistikk som viser at SFO egenbetaling
øker omlag dobbelt så mye som KPI over tid.
Det medfører at det blant 1. klassingene i det ordinære tilbudet er litt over halvparten som har
fulltids SFO, synker dette til 12 prosent for 4. klassingene. Økte kostnader for familiene sammen med
barnas selvhjulpenhet ut i fra alder, omsorg ytt av søsken, naboer og øvrig nettverk gjør at relativt få
elever er i det ordinære SFO tilbudet ut 4. trinn. Den gjennomsnittlige familieutgiften til SFO avtar
dermed gradvis fra 1-4. trinn.
Kommunene plikter etter opplæringsloven å ha et SFO tilbud til barn med særskilte behov 1-7. trinn.
Likevel finner beretter tallgrunnlaget fra Utdanningsdirektoratet (GSI) at hele 181 av landets 426
kommuner ikke har barn i et SFO tilbud utover det ordinære 1-4. trinn. I tillegg er det svært mange
kommuner med få (1-2) elever i et SFO tilbud 5-7. til tross for at innbyggertallet tilsier høyere antall. I
Trøndelag er det 14 kommuner uten barn i 5.-7. trinn i SFO.
Vi er kjent med at Steinkjer og Trondheim kommune har innført betalingsfritak for 5.-7. trinn og
håper dette gjelder flere.
SAFO Trøndelag ber kommunale råd for funksjonshemmede ta initiativ til at kommunen ikke tar
egenbetaling for barn med SFO tilbud i 5.-7. trinn.
Vi setter stor pris på tilbakemelding på om rådet har mulighet til å følge opp dette.
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Kirsti Stenersen
Leder, SAFO Trøndelag
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