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Justering av vedtekt på SFO/AKS – rådmannens høringsforslag 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning har behandlet saken i møte 26.01.2022 sak 3/22 
 
Møtebehandling 

Linda Jakobsen (V) fremmet på vegne av posisjonen følgende tilleggsforslag: 
 
 
Forslaget sendes ut på høring, og innspillet fra råd med mennesker med nedsatt funksjonsevne 
legges ved høringen. Høringen sendes i tillegg til de vanlige instansene også til 
interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel ULOBA og 
funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Handikappede Barns Foreldreforening mfl. Samt andre 
instanser som barnevern og kompetanseteam levekår. 
 
 
Turid Solberg Thomassen (KRF) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Endring til forslag §7.  
1. avsnitt beholdes:  
Barn med særskilte behov kan søke skolen om plass i SFO/AKS på 5.-7. trinn. Søknad sendes innen 1. 
mars, våren barnet går på 4. trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at 
barnet har varig nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og vedvarende behov for tilsyn før 
og etter skoletid.  
Fra avsnitt 2 beholdes:  
Plasstyper på SFO/AKS for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn kan tildeles som hel- eller 
deltidsplass tilbud, eller plasstilbud med annen gradert oppholdstid. 
 
Votering 

Endringsforslaget fra KRF fikk 3 stemmer (KRF + FRP og NTB) og falt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (AP + MDG + SV + V + H + SP). 
 
Tilleggsforslaget fra Venstre ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  

Drammen kommune sender forslag til endringer i §§ 7 og 10 i vedtekten til skolefritidsordningen 
(SFO/AKS) ut på høring slik det kommer frem i denne saken. 
 
Forslaget sendes ut på høring, og innspillet fra råd med mennesker med nedsatt funksjonsevne 
legges ved høringen. Høringen sendes i tillegg til de vanlige instansene også til 
interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel ULOBA og 
funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Handikappede Barns Foreldreforening mfl. Samt andre 
instanser som barnevern og kompetanseteam levekår. 
 
 


