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Innspill til SFO for gruppen utviklingshemmede 
 
Det vises til følgende sak fra Foreldreutvalg for barn med funksjonshemming 
 
SAK TIL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
Det fremmes to saker til behandling, Del A og B. Disse må imidlertid ses på i sammenheng jmf. 
Nedenstående informasjon om tilbud til barn med funksjonshemninger fra perioden 5 klassetrinn 
og frem til videregående skole.  
 
Foreldreutvalget ber om å få presentere disse sakene for Rådet for funksjonshemmede under 
neste møte.  
 
DEL A  
Etablering av tilbud om tilsyn for barn med funksjonsnedsettelser etter skoletid fra 8 – 10 
skoletrinn i Tvedestrand kommune.  
 
Vi ber om at det etableres et tilbud om tilsyn for barn med funksjonsnedsettelser etter skoletid for 
barn som går i 8 – 10. årstrinn. Foreldre til barn som er i denne situasjonen, har fått beskjed om 
at det eksisterende tilbudet vil opphøre fra 01.01.2019.  
 
DEL B  
Vederlagsfritt tilbud etter skoletid til funksjonshemmede barn fra 5 årstrinn til og med 
videregående skole.  
 
Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om SFO for elever på 1-4 
årstrinn og for elever med særlige behov på 1-7 årstrinn. Et slikt tilbud er i dag etablert.  
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Norges Forbund for Utviklingshemmede sier at når barn og unge trenger tilsyn etter skoletid 
etter 7 årstrinn, må kommunen sørge for at de får tilsyn. Forbundet mener et slikt tilbud 
reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav b, om personlig assistanse og 
praktisk bistand. Videre vises det til at det etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester §8 første ledd kan det bare kreves egenandel for praktisk bistand som ikke er 
personlig stell eller egenomsorg. Når barn og unge trenger tilsyn etter skoletid må det regnes 
som egenomsorg, og skal derfor være kostnadsfritt.  
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede ber Utdanningsdirektoratet i samarbeid med  
Helsedirektoratet vurdere problemstillingen om kommuner kan kreve betaling for en tjeneste det 
ikke finnes hjemmel til å kreve betaling for i brev datert 06.06.2018. (Vedlegg) 
  
I forbindelse med behandling av ny stortingsmelding om vilkårene for utviklingshemmede, fikk 
forslag fremmet fra Lise Christoffersen, AP, flertall. Forslaget tar for seg den praksis kommuner 
og fylkeskommuner som knytter seg til egenbetaling til skolefritidsordning/ tilbud etter skoletid, 
til barn med utviklingshemming. (Vedlegg) Dette dreier seg om spennet fra 4 årstrinn fram til og 
med videregående skole. Det forventes en avklaring rundt dette når ny stortingsmelding kommer. 
Inntil denne er på plass, er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre gjeldene praksis. 
  
Vi ber derfor kommunen etablere praksis for vederlagsfri SFO fra 5 – 7 årstrinn. Det er 
forskjellige praksis rundt i kommunene når det gjelder denne gruppen. Noen praktiserer 
vederlagsfritt, noen kommuner krever inn kostpenger, og noen benytter seg av ordinære satser. 
Foreldreutvalget oppfordrer kommunen til å lytte til de signalene Stortinget har gitt gjennom sitt 
flertallsvedtak om utredningen av funksjonshemmede rettigheter når det gjelder egenbetaling av 
SFO/ tilsynsordninger etter 4 årstrinn.  
 
Foreldreutvalget mener det hadde vært en god ivaretakelse av familiene dersom SFO for denne 
gruppen var vederlagsfri. I dag er dette en «urettferdig» kostnad foreldrene blir pålagt fordi 
deres barn har funksjonsnedsettelser. De vil måtte betale for SFO i tre år mer enn foreldre med 
funksjonsfriske barn. Kommunen bør tilrettelegge for at foreldrene skal kunne stå i sin 
omsorgsoppgave over tid. Dette vil være en god ivaretakelse av familiene samtidig som det er 
samfunnsøkonomisk.  
 
Foreldreutvalg for barn med funksjonshemminger under 18 år, oktober 2018  
Solfrid Ekedal, leder 
______________________________________________________________________________ 
 
INNSTILLING FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
Saken var oppe i møte 15.11.2018, og rådet stiller seg enstemmig til følgende innstilling: 
 
Personer med utviklingshemming er en svært sårbar gruppe, og at det er naturlig at denne 
gruppen får et tilrettelagt tjenestetilbud i kommunen. Rådet deler Foreldreutvalgets 
oppsummering når de skriver at kommunen bør tilrettelegge for at foreldrene skal kunne stå i sin 
omsorgsoppgave over tid, og at tiltak som dette vil være positivt for en god ivaretakelse av 
familiene.  
 
Rådet oppfordrer Tvedestrand kommune om å jobbe fram et godt SFO-tilbud for denne gruppen. 
I dette menes et tilbud som dekker behov fra 1. skoletrinn til og med 10. skoletrinn. Rådet mener 
det er viktig at tilbudet varer ut grunnskolen, da behovet er aldersuavhengig. Videre mener rådet 
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at tilbudet bør være vederlagsfritt, og at dette blir en standardisert ordning for gruppen barn med 
utviklingshemming.  
 
Til hvilket lovverk tjenesten hjemles mot ønsker ikke rådet å ta stilling til, men overlater 
organisering til de aktuelle enhetene innenfor skole, helse og oppvekst.  
 
 
Kjell Rune Løvdal, sekretær 
 
 
 
 
 
 
 


