
DELUTREDNING - OU 2016-2019 

Tema/Navn: 
 

SFO: Økte betalingssatser og medfinansiering fra NLL. 
 
Relaterer seg til OU-rapport tiltak SKO02, og skal kunne gi økte inntekter 
på kr. 600.000,- fra 2017. 

 

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016 

 

Bestilling inkl. 
formål/hensikt: 
 
 
 
 
 
 
 

Målet i denne omgangen er å kvalitetssikre både tiltakene og tallene. 
Med utgangspunkt i kap. 7.1.4. SKO02, bør løsningsforslaget 
konkretiseres mer, og følgende spørsmål besvares; 

1. Med utg pkt i dagens påmelding, og med halv plass (60 % 
betaling) eller hel plass (100 % betaling) for alle, og med 
kvalifisert vurdering av bemanningsjusteringen, vil en innsparing 
på kr. 600.000,- kunne oppnås i 2017? 

2. Hvilket bidrag kan hentes fra Nordre land Læringssenter? 
3. Andre forhold (ferier etc.) som kan bidra? 

 

 

Ansvarlig: Bente 

Deltakere: Eva, Bjørn, John 

  

  

 

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status 

    

    

    

    

    

 

Konklusjon/ 
Resultat: 
 
 
 
 
 

1. Med betaling som skissert under punkt 1 vil SFO i kommunen gå 
med overskudd og det skal ikke et selvkostområde gjøre. 
 
For betaling skisseres nå to andre modeller: 

a. Ingen økning i full pris, 90 % av full pris for 80 % plass, 
70% av full pris for 60% plass, 60% av full pris for 50 % 
plass og 50% av full pris blir laveste pris (også for 
morgenplass). Dette vil med dagens påmelding gi rundt 
kr 360 000 i økte inntekter 
 



b. Ingen økning i full pris, 90 % av full pris for 80 % plass, 
70% av full pris for 60% plass, 60% av full pris for 50 % 
plass og 50% av full pris for 40% plass og 30% av full pris 
for 20% plass, Morgenplass reguleres med 2,5 % . Dette 
vil med dagens påmelding gi rundt kr 280 000 i økte 
inntekter. 

 
KS konsulent foreslår mindre fleksible plasstilpassninger i SFO. Til det 
passer modell a best. 
 

 2. Nordre Land læringssenter ønsker ikke å bidra til ferieåpen SFO 
med garanti om å finansiere for manglende inndekning. Dvs at 
det vil kun bli ferieåpen SFO ved minimum 8 påmeldte. Tilbudet 
gis på Dokka. 
 
Ferieåpen med en ansatt har en kostnad på kr 2500 pr dag. Med 
32 ferieåpnedager må kr 80000 dekkes inn gjennom betaling om 
ikke skolebudsjettet skal finansiere ordningen 

 3. Bemanningsreduksjonen vedtatt i kommunestyret 15.12.15 med 
virkning fra 01.08.16, fører til at SFO ved begge skolene til 
sammen vil spare nesten kr 400 000 i lønnskostnader i 2017. Det 
er i 2016 samtidig spart mye ved å ikke sette inn vikar ved 
fravær, slik at netto innsparing lønn ser ut til å bli kr 250000. I 
2017 vil det det med ny bemanningsnorm ikke være mulig med 
slike innsparinger. 

 
Punkt 1a og 3 vil dermed gi en effekt på kr 600 000. 

 

 


