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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har vi kartlagt Alta kommunes 

ressursbruk i SFO, og blant annet sammenlignet dette med ressursbruken i andre kommuner. 

For det andre har vi undersøkt hvorvidt kommunens finansiering av skolefritidsordningen er i 

tråd med regelverket på området. 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 

Hvordan er ressursbruken til skolefritidsordningen i Alta kommune?  

Samlet sett har Alta kommunes ressursbruk til SFO gått ned de siste årene. Det er videre 

grunn til å påstå at produktiviteten har gått ned. Kommunens finansiering av SFO skjer i stor 

grad også gjennom andre inntektskilder enn foreldrebetaling, noe som viser at kommunen i 

stor grad subsidierer driften av SFO. På dette punkt skiller Alta kommune seg fra  

landsgjennomsnittet, men ikke fra de utvalgte sammenligningskommunene. Det er videre slik 

at kommunens regnskapsførte utgifter ved SFO-enhetene gjennomgående er lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett, noe som skyldes at den regnskapsførte fordelingen av lønn 

mellom skole og SFO ikke er helt eksakt. Vi ser videre at kommunens utgifter til driften av 

SFO jevnt over er noe høyere enn sammenligningskommunene. Kommunens nivå på 

foreldrebetalingen (satsene) er noe høyere enn sammenligningskommunene i Finnmark, men 

lavere enn i forhold til andre sammenligningskommuner.    

 

Er Alta kommunes finansiering av skolefritidsordningen i samsvar med regelverket på 

området? 

Hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er om Alta kommunes finansiering av 

skolefritidsordningen er i tråd med regelverket på området.  Vår undersøkelse viser at Alta 

kommunes finansiering av skolefritidsordningen er i tråd med regelverket på området.  

 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at kommunen ikke har utarbeidet noe systematisk  

beregningsgrunnlag for foreldrebetaling siden begynnelsen av 1990-tallet. Revisjonen 

registrerer videre at kommunen per i dag ikke fullt ut utnytter det tillatte potensiale til 

finansiering av SFO som ligger i det å kunne kreve utgiftene dekket gjennom foreldrebetaling. 

0.3  Anbefalinger 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale følgende: 

 

 Kommunen bør foreta en systematisk gjennomgang for beregning av satsene for 

foreldrebetaling ved skolefritidsordningen.  

 

 Kommunen bør iverksette tiltak som sikrer en mer eksakt føring av de lønnsutgifter 

som gjelder skolefritidsordningen.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av 

kommunestyret i Alta 19.11.2012 (sak 137/12). Det framgår av planen at det skal utføres en 

forvaltningsrevisjon av kommunens ressursbruk i skolefritidsordningen (SFO). 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at: 

 
«Skolefritidsordningen finansieres med foreldrebetaling og kommunalt bidrag. Ordningen er 

viktig for mange barn og mange familier. I følge kommunens årsmelding for 2011 har Alta 

kommune relativt store kostnader til drift av skolefritidsordningen sammenlignet med andre 

kommuner. Dette forklares blant annet med at noen elever får et SFO-tilbud som ledd i 

bistand til familier og at kommunen har en høy andel fagutdannet personale i SFO. 

 

Kontrollutvalget har i sitt vedtak om innspill til fokusområder for overordnet analyse/plan for 

forvaltningsrevisjon (sak 22/2012) framhevet ressursbruk i SFO. Revisjonen vurderer området 

som vesentlig, og at det kan finnes risiko for avvik på området. Området er svært vesentlig fra 

et brukerperspektiv. Området er også vesentlig i et økonomisk og politisk perspektiv.» 

1.1.2 Formål 

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har vi kartlagt Alta kommunes 

ressursbruk i SFO, og blant annet sammenlignet dette med ressursbruken i andre kommuner. 

For det andre har vi undersøkt hvorvidt kommunens finansiering av skolefritidsordningen er i 

tråd med regelverket på området. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved 

egen praksis, og bli presentert hvor det eventuelt er muligheter for forbedringer. 

1.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i to hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget 06.05.13 (sak 10/2013).
1
 I tillegg har revisjonen utarbeidet 

underproblemstillinger knyttet til disse. 

 

Problemstillingene er som følger: 

 

 

                                                 
1
 Revisjonen har justert noe på problemstillingene. Dette har imidlertid ikke noen betydning for 

problemstillingenes innhold og endrer ikke vesentlige forhold ved bestillingen fra kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget vedtok følgende problemstilling nr. 1: «Hvordan er ressursbruken til skolefritidsordningen i 

Alta kommune sammenlignet med andre kommuner?». Siden problemstillingen også omfatter ressursbruken i 

SFO i Alta kommune basert på regnskapstall der det finnes lite tilgjengelig data fra andre kommuner, har 

revisjonen omformulert denne problemstillingen til å være «Hvordan er ressursbruken til skolefritidsordningen i 

Alta kommune?». Kontrollutvalget vedtok følgende problemstilling nr. 2: «Er Alta kommunes finansiering av 

skolefritidsordningen i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området?». Siden dette området ikke 

er regulert i «forskrifter» har revisjonen omformulert denne problemstillingen slik at «lover, forskrifter og 

retningslinjer på området» er erstattet med «regelverket på området». 
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1. Hvordan er ressursbruken til skolefritidsordningen i Alta kommune?  

 

 Hvordan har ressursbruken vært de siste årene? 

 Hvordan er ressursbruken på hver enkelt SFO-enhet? 

 Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner? 

 

2. Er Alta kommunes finansiering av skolefritidsordningen i samsvar med regelverket på 

området? 

 

 Har kommunen et forsvarlig system for fastsetting av foreldrebetaling i SFO? 

 Er nivået på foreldrebetalingen i tråd med regelverket? 

1.3 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7 

 H-2140: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

 

Nedenfor redegjør vi kort for kildene til kriterier.  

1.3.2 Opplæringslova § 13-7 

Kommunens finansiering av skolefritidsordningen er regulert i opplæringslova § 13-7 femte 

ledd. Av bestemmelsen framgår følgende: 

 

«Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom 

eigenbetaling fra foreldra.» 

 

I loven er departementet gitt myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser om 

skolefritidsordningen, herunder om foreldrebetalingen.
2
 Det finnes per i dag ikke forskrifter 

for denne ordningen. Det er videre slik at kommunens fastsetting av foreldrebetalingen skal 

framgå av kommunens vedtekter for skolefritidsordningen.
3
  

 

Før en lovendring i 2003 ble skolefritidsordningen finansiert av statlig og kommunalt tilskudd 

og egenbetaling fra foreldrene. På dette tidspunkt skulle skolefritidsordningen drives etter 

                                                 
2
 Jf. opplæringslova § 13-7 siste ledd. 

3
 Jf. opplæringslova § 13-7 tredje ledd e. 
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selvkostprinsippet.
4
 Etter at loven ble endret (2003) framgår det ikke klart at 

selvkostprinsippet skulle fortsette å gjelde. I lovforarbeidene sier departementet følgende om 

den nye finansieringsordningen: 

 
«Når det gjeld finansieringa av skolefritidsordninga, vart det i det nemnde høringsbrevet, i 

tillegg til at lova blir utforma slik at statstilskottet kan innlemmast i rammetilskottet, lagt 

fram tre alternative forslag når det gjeld spørsmålet om foreldrebetaling. I det eine 

alternativet vart det foreslått at det sentralt fastsette regelverket ikkje skal innehalde noka 

grense for kva som kan krevjast i foreldrebetaling for å dekkje kommunens utgifter til 

skolefritidsordninga. I det andre alternativet vart det foreslått at det blir fastsett ein 

maksimalsats for foreldrebetaling, og at satsen blir endra i takt med lønns- og prisutviklinga. 

I det tredje alternativet vart det foreslått ei fordeling av finansieringsordninga etter typen 

kostnad, og såleis at kommunen skal dekkje minst 25% av dei direkte lønnskostnadene som 

er knytte til skolefritidsordninga.» 
5
 

 

Etter at lovforslaget hadde vært på høring uttalte departementet følgende:  

 
«Departementet foreslår i denne proposisjonen at lova blir endra slik at statstilskottet til 

skolefritidsordninga kan innlemmast i rammetilskottet. Elles går departementet inn for det 

alternativet der det ikkje blir fastsett noka grense for kva som kan krevjast i foreldrebetaling 

for å dekkje dei utgiftene kommunen har til skolefritidsordninga. Departementet foreslår 

derfor at det i den nye lovteksten berre står at kommunen kan krevje at utgiftene til 

skolefritidsordninga blir dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.» 
6
 

 

Etter lovendringen i 2003 er altså den rettslige rammen at kommunen «kan» sette 

egenbetalingen fra foreldrene tilsvarende de totale utgiftene ved driften av ordningen. Dette 

betyr at kommunen ikke er pliktig til å kreve egenbetaling fra foreldrene, noe som videre 

betyr at kommunen kan subsidiere hele ordningen, og derav tilby gratis SFO til innbyggerne. 

På den annen side kan kommunen ikke kreve mer i foreldrebetaling for å finansiere SFO enn 

det som er kommunens «utgifter» til å drive ordningen, noe som innebærer at 

foreldrebetalingen ikke kan brukes til å finansiere andre tjenester i kommunen.  

 

Revisjonen ser at det ikke framgår klart av relevante kilder om beregning av selvkost skal 

gjelde fullt ut for skolefritidsordningen, slik selvkostprinsippet foreskriver. Vi viser i den 

sammenheng til rundskriv H-2140 (2003) på side 7 der skolefritidsordningen (kun) nevnes 

som et eksempel på en tjeneste der selvkostberegning «kan være aktuelt». I 2003 henvendte 

Bergen kommunerevisjon seg til departementet (daværende UFD)
7
 for å få avklart hvilke 

regler som gjelder for finansieringen av SFO. I sitt svar viste departementet til retningslinjene 

for selvkost (H-2140) med vedlegg. Dette var imidlertid tett opp til den tida lovendringen 

skjedde. Videre foreligger det noen rapporter
8
 som legger disse retningslinjene til grunn. Det 

er imidlertid viktig å nevne at SFO ikke er tatt med som et eksempel på områder som «kan 

være aktuelt» for selvkostberegning i et høringsutkast (2013) til nye retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale tjenester. Det framstår som noe usikkert om dette er en 

ren forglemmelse eller et bevist uttrykk for at SFO ikke skal eller bør være gjenstand for 

                                                 
4
 Ot.prp.nr.67 (2002-2003) på side 30. 

5
 Ot.prp.nr.67 (2002-2003) på side 30-31. 

6
 Ot.prp.nr.67 (2002-2003) på side 31. 

7
 Utdannings- og forskningsdepartementet. 

8
 Bergen kommunerevisjon; «Skolefritidsordningen i Bergen kommune» (2004),  

Telemarksforskning; «Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane» (2011), 

Kommunerevisjonen i Nordfjord; «Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og 

gebyr i Selje kommune» (2010). 
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selvkostberegning (i henhold til H-2140). Videre er det slik at retningslinjene uansett ikke er 

rettslig bindende, heller ikke for de områder som skal følge selvkostprinsippet. Revisjonen vil 

videre trekke fram at Forbrukerrådet i 2007 rettet kritikk mot kommuner som ikke hadde 

utarbeidet selvkostberegning (eller annet «regnestykke») for driften av SFO.
9
  

 

Revisjonen legger etter dette til grunn at det ikke kan stilles som et krav at kommunens 

beregning og finansiering av skolefritidsordningen skal skje etter et rendyrket 

selvkostprinsipp og retningslinjene i rundskriv H-2140, men innenfor en variant av dette. 

Dette betyr at kommunen som et minimum må kunne dokumentere hvordan den utregner 

foreldrebetalingen, og kunne påvise hvorvidt foreldrebetalingen overstiger eller ikke oversiger 

kommunens utgifter til ordningen. Dette betyr at kommunen bør sette opp en 

selvkostberegning og gjøre en etterkalkyle som viser at foreldrebetalingen ikke overstiger 

utgiftene. I mangel av andre holdepunkter har derfor revisjonen valgt å benytte noen 

elementer i rundskriv H-2140 for vurderingen av kommunens praksis på dette området. 

1.3.3 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester 

Rundskriv H-2140 ble utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i januar 2003. 

Rundskrivet omhandler retningslinjer som kommunene «bør» følge ved beregning av selvkost 

for de kommunale tjenestene. Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men veiledende. Det 

er videre gitt rom for kommunene til å tilpasse detaljnivået på dokumentasjon og beregninger 

på bakgrunn av tjenestenes økonomiske betydning for kommunen og egenbetalingens 

størrelse.
10

 

 

Som tidligere nevnt har vi valgt ut noen elementer i retningslinjene som et utgangspunkt for 

vår vurdering av kommunens praktisering av foreldrebetaling i SFO. Dette er følgende: 

 

 Selvkostprinsippet 

 Selvkostnadskalkyle 

 Etterkalkulasjon 

 

Selvkostprinsippet 

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å 

yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet).
11

 Innenfor de 

områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen 

foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle 

tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 

kommunens selvkost, og dermed en kontroll med at innbyggerne ikke betaler mer enn det 

tjenesten koster.  

 

Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetaling er 

renovasjon, vann og avløp, plan- og byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, og 

feietjeneste. Øvrige tjenester der selvkostberegninger «kan være aktuelt» er barnehager, 

kommunale boliger, pleie- og omsorgstjenester og skolefritidsordningen.  

 

                                                 
9
 Kommunal Rapport; 24, april 2007: http://kommunal-rapport.no/artikkel/ber_foreldre_kreve_sforegnskap 

10
 H-2140 på side 4. 

11
 H-2140 på side 6. 

http://kommunal-rapport.no/artikkel/ber_foreldre_kreve_sforegnskap
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Etter lovendring i 2003 er ikke finansieringen av skolefritidsordningen lengre basert på 

«selvkost», men på «utgiftene» som kommunen har til ordningen. Revisjonen legger 

imidlertid til grunn at kommunen må ha på plass et system som sikrer at foreldrebetalingen 

ikke er høyere enn utgiftene, altså en variant av selvkostprinsippet.  

 

Selvkostnadskalkyle og etterkalkulasjon 

For å kunne fastsette et nivå på foreldrebetalingen for skolefritidsordningen, er det nødvendig 

å utarbeide en forkalkyle med hensyn til bergningsgrunnlaget for foreldrebetalingen.  

Forkalkylen tar gjerne form av et budsjett, som til en viss grad baserer seg på ulike 

forutsetninger og antakelser.  En etterkalkulasjon av beregningsgrunnlaget for 

foreldrebetalingen baseres på virkelig påløpte tallstørrelser, både på inntekts- og 

kostnadssiden. Den har til formål å vise hva skolefritidsordningen virkelig kostet og hvordan 

den ble finansiert. 

 

Kostnadskalkyler kan defineres som en modell for produktbeskrivelse, det vil si en 

beskrivelse av den tjenesten som kommunen skal levere til innbyggerne.
12

 Formålet med 

kalkylen er å foreta en prissetting av tjenesten. Utgangspunktet for kostnadskalkyler er en 

beskrivelse av karakteristiske egenskaper ved de ytelser som skal kalkuleres og som påvirker 

kostnaden ved ytelsen. En generell modell for produktbeskrivelse som kan anvendes på de 

fleste tjenestetyper er å dele opp totalytelsen i delkomponenter, henholdsvis kjerneprodukt, 

tilleggsytelser og støttefunksjoner.  

 
Figur 1: Modell for produktbeskrivelse 

 
 

Med kjerneprodukt menes basisen i tjenesten og hva brukeren opplever som den 

grunnleggende tjeneste som vedkommende er villig til å betale for. Innholdet i 

kjerneproduktet er den arbeidsinnsats og bruk av varer og kapital kommunalt ansatte nytter på 

å tjene brukeren og/eller innleide tjenester for å betjene brukeren. En av de mest sentrale 

elementer i kjerneproduktet er stillingshjemler (lønnsutgifter). 

 

Med tilleggsytelser menes de tjenester som ansatte som betjener brukerne direkte er avhengig 

av fra andre deler av kommuneorganisasjonen for at tjenesten kan framstå som et hele. 

Eksempel på tilleggsytelser er ledelse og organisering, saksbehandling, kundekontakt, 

fakturering, regnskap og kontorstøtte.  

 

Med støttefunksjoner menes aktiviteter som er pålagt eller på annen måte vil være nødvendig 

for kommunen som helhet, men som står i et forhold til den enkelte tjeneste som gjør at de 

vanskelig kan avgrenses kalkylemessig.  

 

I H-2140 blir blant annet følgende funksjoner listet opp som tilleggsytelser og henførbare 

støttefunksjoner (interntjenester): 
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 Regnskaps- og innfordringsfunksjon 

 Kontorstøtte 

 Revisjonsfunksjon 

 Personalfunksjon 

 Sentral opplæring 

 Informasjonsteknologi 

 Sentralbord og øvrige post- og teletjenester 

 Juridisk bistand 

 Bygningsdrift 

 

Inndeling av produktet (tjenesten) i disse tre komponenter er en forenkling av virkeligheten. 

En slik forenkling er nødvendig for å kunne håndtere kostnadskomponentene i en 

selvkostkalkyle på en systematisk måte. Den «vanlige» kommunen vil sjelden ha en 

gjennomtenkt organisering i henhold til modellens produktkomponenter. Tilleggsytelser og 

støttefunksjoner vil ofte gå inn under fellesbetegnelsen «interntjenester». 

 

Revisjonen har tidligere lagt til grunn at det må kunne forventes at kommunen har på plass et 

system som sikrer at foreldrebetalingen ikke er høyere enn utgiftene (altså en variant av 

selvkostprinsippet). Dette innebærer at det også må kunne forventes at kommunen har en 

oversikt over de utgifter som er knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner i 

skolefritidsordningen.  

1.3.4 Utledning av revisjonskriterier 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier for 

hovedproblemstilling nr. 2: 

 

 Kommunen bør ha et forsvarlig system for beregning av foreldrebetaling i 

skolefritidsordningen. 

 

 Kommunen må kunne dokumentere at foreldrebetalingen til skolefritidsordningen ikke 

overstiger kommunens utgifter til ordningen. 

 

 Kommunens inntekter fra foreldrebetalingen skal ikke overstige kommunens utgifter 

forbundet med skolefritidsordningen. 

 

Hovedproblemstilling nr. 1 er beskrivende (deskriptiv). Vi har derfor ikke utledet 

revisjonskriterier for denne. 

1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært dokumentanalyse, samt analyse av statistikk (KOSTRA) og regnskapstall. Vi har fått 

tilsendt informasjon og mottatt svar på spørsmål via e-post fra representanter for kommunen. 

Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av ulike styringsdokumenter, herunder 

kommunens årsregnskap, årsmeldinger, årsbudsjett og vedtekter for SFO i Alta. 
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1.4.2 Avgrensing 

Problemstilling nr. 1 er i all hovedsak avgrenset til å gjelde årene 2010-2012. Problemstilling  

nr. 2 er avgrenset til å gjelde 2013 (per oktober).  På enkelte punkter benytter vi også 

opplysninger som strekker seg lengre tilbake i tid.  

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Vi mener at spørsmål til administrasjonen, gjennomgang av ulike 

styringsdokumenter, samt bruk av regnskapstall og KOSTRA-tall, til sammen gir grunnlag for 

å kunne svare på undersøkelsens problemstillinger. 

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 

ivaretatt ved at data har blitt verifisert av kontaktperson(er) i kommunen, samt gjennom intern 

kvalitetssikring.   
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2. OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

Fra og med 1. januar 1999 ble kommunene pålagt å ha et tilbud om skolefritidsordning.  

Ordningen er regulert i opplæringslova § 13-7. Her framgår det at kommunen skal ha et tilbud 

om SFO før og etter skoletid for barn på 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-

7. trinn.  Ordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i 

barnas alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 

 

Kommunene skal ha egne vedtekter for skolefritidsordningen. Alta kommunes vedtekter ble 

sist behandlet av hovedutvalget for oppvekst og kultur i november 2011.
13

 I vedtektene er det 

fastsatt følgende formål for ordningen:
14

 

 
«SFO er et frivillig pedagogisk tilbud utenom den obligatoriske undervisningstiden for 

elevene på 1. – 4. klassetrinn. Det gis også SFO-tilbud til barn med særskilte behov til og 

med 10. klassetrinn. 

 

De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen byger på, skal også prege 

skolefritidsordningens virksomhet.  

 

Skolefritidsordningen skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et 

større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. 

 

Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, og 

til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver.» 

 

Vedtektene inneholder ellers blant annet følgende punkter: 

 
o Eierforhold 

o Foreldremedvirkning 

o Opptak og opptaksrutiner 

o Klage 

o Permisjoner 

o Oppsigelse 

o Betaling 

o Åpningstider og ferie 

o Bemanning 

o Leke- og oppholdsarealer 

o Uforutsett stenging av SFO 

 

Kommunene står temmelig fritt til å velge hvordan de vil organisere skolefritidsordningen. 

Opplæringsloven krever kun at det er rektor som skal være leder dersom SFO er tilknyttet en 

skole.
15

 Videre er kommunene gitt anledning til å benytte andre aktører til å drive 

skolefritidsordningen (private skolefritidsordninger).
16

 Bemanning av SFO avgjøres lokalt ut 

fra lokale behov og forhold. I Alta kommune er SFO en del av skolenes virksomhet. Det 

finnes skolefritidsordning ved 15 skoler i kommunen. I tabellen nedenfor framgår hvilke 

                                                 
13

 23. november 2011 med virkning fra 1. mars 2012. 
14

 Vedtekter for skolefritidsordninga (SFO) i Alta kommune, vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23. 

november.2011, gjeldende fra 1. mars 2012. 
15

 Opplæringslova § 13-7 fjerde ledd. 
16

 Opplæringslova § 13-7 syvende ledd. 
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skoler dette er, antall elever, andel elever i SFO, samt antall ansatte i SFO på disse skolene 

(per oktober 2013).
17

   

 
Tabell 1: Oversikt over SFO-enheter i Alta kommune

18
 

SFO 
Antall Antall elever  Andel elever Antall 

ansatte i 
SFO elever i SFO i SFO (%) 

 Aronnes skole 95 49 51,58 % 6 

 Bossekop skole 249 63 25,30 % 8 

 Elvebakken skole 285 40 14,04 % 3 

 Gakori skole 301 92 30,56 % 8 

 Kaiskuru nærmiljøsenter 136 79 58,09 % 5 

 Komsa skole 249 61 24,50 % 5 

 Korsfjord oppvekstsenter 6 0 0,00 % 0 

 Kvalfjord skole 13 0 0,00 % 0 

 Kåfjord skole 25 4 16,00 % 1 

 Leirbotn oppvekstsenter 8 3 37,50 % 2 

 Rafsbotn skole 89 15 16,85 % 1 

 Saga skole 147 52 35,37 % 5 

 Talvik skole 68 14 20,59 % 2 

 Tverrelvdalen skole 144 29 20,14 % 3 

 Øvre Alta skole 105 26 24,76 % 3 

 

 

Ved to av skolene var det ikke elever i SFO per oktober 2013. Dette gjelder Korsfjord 

oppvekstsenter og Kvalfjord skole. De to skolene med høyest andel elever i SFO er Kaiskuru 

nærmiljøsenter (58,09 %) og Aronnes skole (51,8 %). De to skolene med lavest andel elever i 

SFO er Elvebakken skole (14 %) og Rafsbotn skole (16 %). I gjennomsnitt er andelen elever i 

SFO i Alta på om lag 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Jf. e-post fra rådgiver ved Barn- og ungesektoren, datert 21.10.2013. 
18

 Opplysningene er hentet fra GSI pr. 1.10.2013.  Når det gjelder Leirbotn oppvekstsenter, får elevene der sitt 

tilbud knyttet til barnehagen.  Det er m.a.o. ikke en egen SFO knyttet til oppvekstsenteret og dette har 

sammenheng med at barnetallet er så lavt. 
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3. HVORDAN ER RESSURSBRUKEN TIL 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA? 

I dette kapitlet presenterer vi en oversikt over kommunens ressursbruk i SFO. 

Problemstillingen er beskrivende (deskriptiv), noe som innebærer at revisjonen ikke foretar 

noen vurderinger av kommunens ressursbruk. Vi kommer imidlertid med noen kommentarer 

underveis og til slutt i kapitlet. De tall som presenteres har vi valgt ut i den hensikt at de kan 

fungere som et bakteppe og datagrunnlag for vår behandling av problemstilling nr. 2 (i 

kapittel 4). 

3.1 Hvordan har ressursbruken vært de siste årene? 

3.1.1 Regnskapstall 2010-2012 

2010 

 
Tabell 2: Utgifter og inntekter ved SFO i Alta - 2010 

Alta 2010 Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter 21 108 187 22 334 000 22 894 000 

Herunder fast regulativ lønn 14 119 044 15 170 000 16 058 000 

Sum inntekter 12 250 671 13 514 000 13 262 000 

Herunder brukerbetaling 10 074 000 10 602 000 10 602 000 

Netto driftsutgifter 8 857 515 8 820 000 9 632 000 

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens utgifter til SFO i 2010 var høyere enn 

driftsinntektene, noe som medfører at kommunen hadde netto driftsutgifter til SFO på kr 8,8 

mill. dette året. Det framgår videre at utgiftene til SFO var lavere enn budsjettert, både i 

forhold til opprinnelig budsjett og korrigert budsjett.  

 

For skoleåret 2010/2011 var det 505 barn (omregnet til hel plass) ved SFO i Alta. Dette betyr 

at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 41.798,- per hele plass dette året. 

 

2011 

 
Tabell 3: Utgifter og inntekter ved SFO i Alta - 2011 

Alta 2010 Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter 20 874 808 22 941 000 22 730 000 

Herunder fast regulativ lønn 15 011 823 16 587 000 16 027 000 

Sum inntekter 12 834 399 13 593 000 13 515 000 

Herunder brukerbetaling 9 996 909 10 778 000 10 778 000 

Netto driftsutgifter 8 040 408 9 348 000 9 215 000 

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens utgifter til SFO i 2011 var høyere enn 

driftsinntektene, noe som medfører at kommunen hadde netto driftsutgifter til SFO på kr 8,0 

mill. dette året. Det framgår videre at utgiftene til SFO var lavere enn budsjettert, både i 

forhold til opprinnelig budsjett og korrigert budsjett.  
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For skoleåret 2011/2012 var det 477 barn (omregnet til hel plass) ved SFO i Alta. Dette betyr 

at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 43.762 per hele plass dette året. 

 

2012 

 
Tabell 4: Utgifter og inntekter ved SFO i Alta - 2012 

Alta 2012 Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter 19 578 172 23 276 000 22 619 000 

Herunder fast regulativ lønn 14 122 640 16 544 000 16 057 000 

Sum inntekter 12 230 172 13 319 000 13 899 000 

Herunder brukerbetaling 10 146 592 10 872 000 11 192 000 

Netto driftsutgifter 7 347 999 9 957 000 8 720 000 

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens utgifter til SFO i 2012 var høyere enn 

driftsinntektene, noe som medfører at kommunen hadde netto driftsutgifter til SFO på kr 7,3 

mill. dette året. Det framgår videre at utgiftene til SFO var lavere enn budsjettert, både i 

forhold til opprinnelig budsjett og korrigert budsjett.  

 

For skoleåret 2012/2013 var det 469 barn (omregnet til hel plass) ved SFO i Alta. Dette betyr 

at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 41.744 per hele plass dette året. 

 

Perioden 2010-2012 sett under ett 

Av regnskapstallene for 2010-2012 har vi gjort følgende observasjoner: 

 

 Kommunens utgifter til SFO har vært høyere enn driftsinntektene til SFO alle årene i 

2010-2012. Dette betyr at kommunen har hatt netto driftsutgifter alle disse tre årene. 

 Kommunens netto driftsutgifter har gått ned med 1,5 mill. i perioden 2010-2012. 

 Kommunens samlede utgifter til SFO har gått ned med 1,5 mill. i perioden 2010-2012 

 Kommunens regnskapsførte utgifter har vært mindre enn budsjetterte utgifter alle 

årene i 2010-2012.  

3.1.2 KOSTRA-tall 

Utgifter og finansiering 

 
Tabell 5: Utgifter og finansiering av SFO i Alta, 2008-2012 

Alta (i 1000 kroner) 2012 2011 2010 2009 2008 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (215) 18577 18553 19239 19461 20142 

 
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO 10147 9997 10074 10466 10339 

 
Kommunens egenfinansiering av SFO 8286 8540 9060 8989 9799 

 
Statstilskudd til kommunale SFO 144 16 105 6 4 

 
Netto driftsutgifter til SFO (215) 7756 8094 8676 8394 9183 
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Som det framgår av tabellen ovenfor var Alta kommunes korrigerte brutto driftsutgifter til 

SFO i 2012 på kr 18,5 millioner. Sammenlignet med 2008 er dette en nedgang på kr 1,5 

millioner.   

 

Kommunens finansiering av SFO skjer gjennom inntekter fra foreldrebetaling (kr 10,1 mill. i 

2012), kommunens egenfinansiering (kr 8,2 mill. i 2012), samt noe statstilskudd (kr 144.000,- 

i 2012). Kommunens netto driftsutgifter til SFO i 2012 var på kr 7,7 millioner.  

 

Av tabellen kan man lese følgende endringer fra 2008 til 2012: 

 

 Kommunens korrigerte brutto driftsutgifter til SFO har gått ned fra kr 20,1 mill. til 

18,5 mill. 

 Kommunens inntekter fra foreldrebetaling har gått ned fra 10,3 mill. til kr 10,1 mill. 

 Kommunens egenfinansiering av SFO har gått ned fra 9.7 mill. til 8,2 mill. 

 Kommunens netto driftsutgifter til SFO har gått ned fra 9.1 mill. til 7,7 mill. 

 

Samlet sett viser dette at kommunens økonomiske ressursinnsats i SFO har blitt redusert fra 

2008 til 2012, herunder inntekter fra foreldrebetaling. 

 

Prioritering 

 
Tabell 6: Netto driftsutgifter ved SFO i Alta, 2008-2012  

Netto driftsutgifter 2008-2012 2012  2011  2010  2009  2008  
 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent 
av samlede netto driftsutgifter 0,7 0,9 1 1,1 1,3 

 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 395 420 455 449 497 

 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
innbygger 6-9 år 7331 7579 7894 7370 7652 

 

 

Netto driftsutgifter viser hvor stor del av den samlede ressursbruken på et tjenesteområde som 

dekkes av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd).  KOSTRA-tallene viser at 

kommunens netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av kommunens samlede netto 

driftsutgifter har blitt halvert fra 1,3 % i 2008 til 0,7 % i 2012. Dette betyr at kommunen 

bruker en mindre andel av sine frie inntekter på å finansiere SFO i 2012 enn i årene 2008-

2011. Vi ser videre at kommunens netto driftsutgifter til SFO per innbygger har blitt redusert 

fra kr 497 i 2008 til kr 395 i 2012. Kommunens netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 

år viser samme tendens, det vil si en nedgang.  
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Produktivitet/enhetskostnader 

 
Tabell 7: Brutto driftsutgifter ved SFO i Alta, 2008-2012 

Brutto driftsutgifter 2008-2012 2012  2011  2010  2009  2008  
 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud 
(215), per komm. bruker 

 
35800 

 
34684 

 
34816 

 
34008 

 
33603 

 
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
komm. og priv. bruker 

 
35886 

 
34781 

 
34925 

 
34153 

 
33763 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter viser kommunens samlede ressursbruk (ressursinnsats) på et 

tjenesteområde. Korrigerte brutto driftsutgifter viser også kommunens 

produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten. KOSTRA-tallene viser at 

kommunens korrigerte brutto driftsutgifter til SFO per kommunal bruker har steget fra kr 

33 603,- i 2008 til kr 35 800,- i 2012.   

3.1.3 Revisjonens kommentarer 

KOSTRA-tallene viser at kommunens samlede utgifter til SFO har blitt redusert i perioden 

2008-2012. Tallene viser også at kommunens inntekter gjennom foreldrebetaling har blitt 

redusert, samt at kommunens egenfinansiering av SFO har blitt redusert. Samtidig viser 

tallene at kommunens utgifter per bruker av SFO har økt i perioden.  

 

3.2 Hvordan er ressursbruken på hver enkelt SFO-enhet? 

Nedenfor presenterer vi hovedtallene fra regnskapet for SFO-enhetene i Alta kommune i 

2012. Vi har også foretatt en beregning av kommunens utgifter per hel SFO-plass på hver av 

enhetene. Vi gjør i den sammenheng oppmerksom på at våre utregninger av dette er gjort med 

utgangspunkt i hele SFO-plasser for skoleåret 2012/2013 i forhold til utgifter for 

regnskapsåret 2012. Vi nevner dette siden skoleåret og regnskapsåret ikke er synkront. Vi har 

heller ikke tatt hensyn til eventuelle SFO-plasser som kommunen ikke kan eller har villet 

kreve betaling for. Uansett har det ikke vært vår intensjon å finne de eksakte utgifter per hele 

SFO-plass på enhetene, men å danne oss et bilde av dette.  

 

Vi gjør videre oppmerksom på at regnskapsføringen av lønnsutgifter mellom skole og SFO 

ikke er eksakt. Særlig er dette knyttet til skolenes innrapportering når det gjelde kontering av 

ansatte (assistenter) som jobber i både skole og SFO.  Det samme gjelder fordeling av rektors 

lønn mellom skole og SFO.  Revisjonen har blitt opplyst om at minimum åtte prosent av 

lønna skal konteres på SFO og med funksjon 215, noe ikke alle gjør.  Lønnsbudsjettene tar 

imidlertid hensyn til dette og budsjettet er i samsvar med faktisk antall stillinger og 

lønnsplassering til den enkelte. 

 

 

 

 

 



Ressursbruk i SFO 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 15 

 

3.2.1 Aronnes skole 

Tabell 8: Aronnes skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

Aronnes  Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  1 523 212,39               1 691 000,00      1 645 000,00  

Herunder fast regulativ lønn  1 201 802,00               1 298 000,00      1 253 000,00  

Sum inntekter  1 025 895,00                   740 000,00          728 000,00  

Herunder brukerbetaling      928 151,00                   632 000,00          632 000,00  

Netto driftsutgifter      497 317,00                   951 000,00          917 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Aronnes SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjettert. Inntektene var imidlertid høyere enn både opprinnelig og 

regulert budsjettert.  

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 300.000 lavere enn lønnsutgiftene.  

 

For skoleåret 2012/2013 var det 40,5 barn (omregnet til hel plass) ved Aronnes SFO. Dette 

betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 37.610,- per hele plass ved denne SFO-

enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 22.917,- per plass. 

3.2.2 Bossekop skole 

Tabell 9: Bossekop skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Bossekop Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter       2 684 657,00              3 067 000,00         2 690 000,00  

Herunder fast regulativ lønn       1 653 380,00              2 042 000,00         1 917 000,00  

Sum inntekter       1 796 090,00              1 856 000,00         1 641 000,00  

Herunder brukerbetaling       1 285 669,00              1 341 000,00         1 341 000,00  

Netto driftsutgifter           888 567,00              1 211 000,00         1 049 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Bossekop SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjettert. Inntektene var høyere enn opprinnelig budsjett, men lavere 

enn regulert budsjett.  

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 400.000,- lavere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 58 barn (omregnet til hel plass) ved Bossekop SFO. Dette 

betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 46.287 per hele plass ved denne SFO-

enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 22.166,- per plass. 
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3.2.3 Elvebakken skole 

Tabell 10: Elvebakken skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Elvebakken Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  1 366 801,00              1 908 000,00       1 883 000,00  

Herunder fast regulativ lønn  1 005 574,00              1 347 000,00       1 316 000,00  

Sum inntekter      797 727,00                 970 000,00           970 000,00  

Herunder brukerbetaling      730 449,00                         722,00           722 000,00  

Netto driftsutgifter      569 073,00                 938 000,00           913 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Elvebakken SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var lavere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 300.000,- lavere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 37,5 barn (omregnet til hel plass) ved Elvebakken SFO. Dette 

betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 36.448 per hele plass ved denne SFO-

enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 19.478,- per plass. 

3.2.4 Gakori skole 

Tabell 11: Gakori skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Gakori Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  2 975 462,00             3 321 000,00        3 304 000,00  

Herunder fast regulativ lønn  2 112 817,00             2 381 000,00        2 329 000,00  

Sum inntekter  2 160 258,00             2 194 000,00        2 512 000,00  

Herunder brukerbetaling  1 760 726,00             1 750 000,00        2 070 000,00  

Netto driftsutgifter      818 289,00             1 127 000,00           792 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Gakori SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var lavere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett.  

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 400.000,- lavere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 83 barn (omregnet til hel plass) ved Gakori SFO. Dette betyr 

at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 35.848,- per hele plass ved denne SFO-enheten. 

Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 21. 213,- per plass. 
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3.2.5 Kaiskuru nærmiljøsenter 

Tabell 12: Kaiskuru nærmiljøsenter, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Kaiskuru Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  2 786 820,00              3 078 000,00       3 016 000,00  

Herunder fast regulativ lønn  2 131 096,00              2 180 000,00       2 129 000,00  

Sum inntekter  1 638 648,00              1 607 000,00       1 607 000,00  

Herunder brukerbetaling  1 533 174,00              1 559 000,00       1 559 000,00  

Netto driftsutgifter  1 148 172,00              1 471 000,00       1 409 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Kaiskuru SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var litt høyere enn opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 600.000 lavere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 69 barn (omregnet til hel plass) ved Kaiskuru SFO. Dette 

betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 40.388,- per hele plass ved denne SFO-

enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 22.219,- per plass. 

3.2.6 Komsa skole 

Tabell 13: Komsa skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Komsa Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  2 537 444,00              2 766 000,00        2 617 000,00  

Herunder fast regulativ lønn  1 720 007,00              1 803 000,00        1 710 000,00  

Sum inntekter  1 807 698,00              2 100 000,00        1 982 000,00  

Herunder brukerbetaling  1 414 908,00              1 610 000,00        1 610 000,00  

Netto driftsutgifter      729 746,00                 666 000,00            635 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Komsa SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var lavere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 300.000 lavere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 63 barn (omregnet til hel plass) ved Komsa SFO. Dette betyr 

at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 40.276 per hele plass ved denne SFO-enheten. 

Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 22. 458,- per plass.  
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3.2.7 Kåfjord skole 

Tabell 14: Kåfjord skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Kåfjord Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter      38 731,00                531 000,00            475 000,00  

Herunder fast regulativ lønn      34 586,00                444 000,00            396 000,00  

Sum inntekter      61 081,00                198 000,00            198 000,00  

Herunder brukerbetaling      61 047,00                198 000,00            198 000,00  

Netto driftsutgifter    22 349,00                333 000,00            277 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Kåfjord SFO var 

vesentlig lavere enn driftsinntektene. Forskjellen mellom budsjett er her så stor at revisjonen 

antar at dette kan skyldes feil i regnskapsføringen. Revisjonen har derfor ikke gjort noen 

nærmere beregninger for denne SFO-enheten. 

3.2.8 Rafsbotn skole 

Tabell 15: Rafsbotn skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Rafsbotn Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter   306 550,00                 354 000,00          549 000,00  

Herunder fast regulativ lønn   221 893,00                 232 000,00          382 000,00  

Sum inntekter   327 053,00                 270 000,00          270 000,00  

Herunder brukerbetaling   279 551,00                 240 000,00          240 000,00  

Netto driftsutgifter     20 502,00                   84 000,00          279 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Rafsbotn SFO var 

lavere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var høyere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetalingen var om lag kr 50.000,- høyere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 13 barn (omregnet til hel plass) ved Rafsbotn SFO. Dette 

betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 23.580,- per hele plass ved denne SFO-

enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 21.503,- per plass.  

3.2.9 Saga skole 

Tabell 16: Saga skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Saga Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  1 809 447,00               2 002 000,00          1 951 000,00  

Herunder fast regulativ lønn  1 341 422,00               1 504 000,00          1 462 000,00  

Sum inntekter  1 043 079,00               1 114 000,00          1 114 000,00  

Herunder brukerbetaling      815 091,00                  931 000,00             931 000,00  

Netto driftsutgifter      766 368,00                  888 000,00             837 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Saga SFO var høyere 

enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 
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opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var lavere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetalingen var om lag kr 500.00,- lavere enn lønnsutgiftene.  

 

For skoleåret 2012/2013 var det 38 barn (omregnet til hel plass) ved Saga SFO. Dette betyr at 

kommunens brutto driftsutgifter var på kr 47.617,- per hele plass ved denne SFO-enheten. 

Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 21.449,- per plass. 

3.2.10 Talvik skole 

Tabell 17: Talvik skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Talvik Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter    822 556,00                   890 000,00            867 000,00  

Herunder fast regulativ lønn    674 666,00                   645 000,00            626 000,00  

Sum inntekter    230 187,00                   423 000,00            423 000,00  

Herunder brukerbetaling    226 314,00                   321 000,00            321 000,00  

Netto driftsutgifter    592 368,00                   467 000,00            444 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Talvik SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var lavere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 400.000,- lavere enn lønnsutgiftene.  

 

For skoleåret 2012/2013 var det 12 barn (omregnet til hel plass) ved Talvik SFO. Dette betyr 

at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 68.546,- per hele plass ved denne SFO-enheten. 

Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 18.859,- per plass. 

3.2.11 Tverrelvdalen skole  

Tabell 18: Tverrelvdalen skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Tverrelvdalen Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter  1 313 534,00              1 862 000,00            1 829 000,00  

Herunder fast regulativ lønn      972 586,00              1 362 000,00            1 335 000,00  

Sum inntekter      615 191,00                 554 000,00               554 000,00  

Herunder brukerbetaling      557 485,00                 500 000,00               500 000,00  

Netto driftsutgifter      698 342,00              1 308 000,00            1 275 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Tverrelvdalen SFO 

var høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn 

budsjettert. Inntektene var noe høyere enn både opprinnelig og regulert budsjett.  

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 400.000,- lavere enn lønnsutgiftene.  

 

For skoleåret 2012/2013 var det 27 barn (omregnet til hel plass) ved Tverrelvdalen SFO. 

Dette betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 48.649,- per hele plass ved denne 

SFO-enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 20.647,- per plass. 
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3.2.12 Øvre Alta skole 

Tabell 19: Øvre Alta skole, utgifter og inntekter ved SFO i 2012 

 Øvre-Alta Regnskap Regulert budsjett Oppr. budsjett 

Sum utgifter    956 117,00              1 254 000,00       1 175 000,00  

Herunder fast regulativ lønn    681 962,00                  866 000,00           800 000,00  

Sum inntekter    585 444,00                  777 000,00           746 000,00  

Herunder brukerbetaling    485 015,00                  552 000,00           552 000,00  

Netto driftsutgifter    370 673,00                  477 000,00           429 000,00  

 

Av tabellen ovenfor framgår det at kommunens brutto driftsutgifter ved Øvre-Alta SFO var 

høyere enn driftsinntektene. Det framgår videre at brutto driftsutgifter var lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett. Inntektene var lavere enn både opprinnelig og regulert 

budsjett. 

 

Inntektene fra foreldrebetaling var om lag kr 200.000,- lavere enn lønnsutgiftene. 

 

For skoleåret 2012/2013 var det 23 barn (omregnet til hel plass) ved Øvre-Alta SFO. Dette 

betyr at kommunens brutto driftsutgifter var på kr 41.570 per hele plass ved denne SFO-

enheten. Inntektene fra foreldrebetaling var på kr 21.087,- per plass.  

3.2.13 Revisjonens kommentarer 

På bakgrunn av tallene som er presentert ovenfor har revisjonen gjort følgende observasjoner:   

 

 Med noen får unntak er brutto driftsutgifter ved SFO-enhetene høyere enn 

driftsinntektene. Dette betyr at kommunen subsidierer deler av driften på alle SFO-

enhetene. 

 Med unntak av en SFO-enhet (Rafsbotn), var kommunens inntekter gjennom 

foreldrebetaling lavere enn kommunens lønnsutgifter ved alle SFO-enhetene. Den 

gjennomsnittlige differansen mellom foreldrebetaling og lønnsutgifter per enhet var på 

om lag kr 340.000,-. Dette viser at nivået på foreldrebetalingen var lavere enn 

utgiftene knyttet til produksjon av kjerneproduktet (stillinger og lønnsutgifter) ved så å 

si alle SFO-enhetene. 

 Brutto driftsutgifter var lavere enn både opprinnelig og regulert budsjett ved alle SFO-

enhetene, noe som skyldes at den regnskapsførte fordelingen av lønn mellom skole og 

SFO ikke er helt eksakt. 

 Årlige brutto driftsutgifter per bruker (hel plass) varierte mellom kr 68.546,- (Talvik 

skole) og kr 23.580,- (Rafsbotn skole).  

 Årlige inntekter fra foreldrebetaling per plass varierte mellom kr 22.917,- (Bossekop 

skole) og kr 18.859,- (Talvik skole). Variasjonene her kan blant annet skyldes 

eventuelle ordninger med fritak for foreldrebetaling for enkelte grupper av barn i SFO. 
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3.3 Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre 
kommuner? 

3.3.1 Valg av sammenligningskommuner 

Når man skal gjennomføre en KOSTRA-analyse blir valg av sammenligningskommuner 

avgjørende for hvilke funn man gjør. Revisjonen velger å forholde seg til den inndeling som 

gjøres av SSB/KOSTRA. Dette betyr at sammenligningskommunene vil være 

kommunegruppe 12,
19

 gjennomsnittet for kommunene i Finnmark og gjennomsnittet i landet 

(uten Oslo). Vi har også valgt å ta med de to enkeltkommunene i Finnmark, som i tillegg til 

Alta kommune, finnes i kommunegruppe 12. Dette er kommunene Sør-Varanger og Vadsø. 

 

Når det gjelder satsen på foreldrebetaling har vi sammenlignet Alta kommune med 

kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Hammerfest, Harstad, Narvik og Tromsø, Steinkjer og 

Rana. 

3.3.2 Netto driftsutgifter 

Tabell 20: Netto driftsutgifter til SFO av samlede netto driftsutgifter, 2012 

Netto driftsutgifter til SFO i prosent av samlede netto driftsutgifter - 2012 

Alta Sør-Varanger Vadsø Gruppe 12 Finnmark Landet 

0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 0,4 

 

KOSTRA-tallene viser at Alta kommunens netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent 

av kommunens samlede netto driftsutgifter er på samme nivå som kommunegruppe 12 og 

gjennomsnittet for kommunene i Finnmark (herunder Sør-Varanger kommune).  

 
Tabell 21: Netto driftsutgifter til SFO per innbygger, 2012  

Netto driftsutgifter til SFO per innbygger - 2012 

Alta Sør-Varanger Vadsø Gruppe 12 Finnmark Landet 

395 404 273 419 399 200 

 

KOSTRA-tallene viser at Alta kommunens netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per 

innbygger er på samme nivå som kommunegruppe 12 og gjennomsnittet i Finnmark (herunder 

Sør Varanger), men høyere enn gjennomsnittet i landet. 

 
Tabell 22: Netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år, 2012  

Netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år - 2012 

Alta Sør-Varanger Vadsø Gruppe 12 Finnmark Landet 

7331 9471 5554 8627 8758 4073 

 

KOSTRA-tallene viser at Alta kommunes netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per 

innbygger 6-9 år er høyere enn gjennomsnittet i landet, men lavere enn kommunegruppe 12 

og gjennomsnittet Finnmark (herunder Sør-Varanger kommune). 
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 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, og høye frie disponible inntekter. 
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3.3.3 Korrigerte brutto driftsutgifter 

Tabell 23:Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO per kommunal bruker, 2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO per kommunal bruker - 2012 

Alta Sør-Varanger Vadsø Gruppe 12 Finnmark Landet 

35 800 30 501 26 990 30 464 32 034 25 377 

 

KOSTRA-tallene viser at Alta kommunes korrigerte driftsutgifter til SFO per kommunal 

bruker er høyere enn alle sammenligningskommunene.  

3.3.4 Finansiering 

Tabell 24: Finansiering av SFO, 2012 

Finansiering av SFO - 2012 

  
 

Alta 
 

Sør-Varanger 
 

Vadsø 
 

Gruppe 12 
 

Finnmark 
 

Landet 
 

Foreldrebetaling 
 

10 147 000 
(55) 

4 715 000 
(54) 

2 953 000 
(60) 

3 028 000 
(48) 

1 467 000 
(47) 

5 569 234 
(72) 

Egenfinansiering 
 

8 286 000 
(45) 

4 026 000 
(46) 

1 939 000 
(40) 

3 254 000 
(52) 

1 654 000 
(53) 

 
2 158 962 

(28) 

Statstilskudd 
 

144 000 
 

0 
 

0 
 

15 000 
 

8 000 
 

11 405 
 

 

KOSTRA-tallene viser at finansieringen av SFO i Alta ikke er vesentlig ulikt det som gjelder 

kommunegruppe 12 og gjennomsnittet for Finnmark (herunder Sør-Varanger og Vadsø). Vi 

ser videre at andelen finansiering gjennom foreldrebetaling i Alta kommune, kommunegruppe 

12 og Finnmark, er vesentlig lavere enn landet for øvrig.  

3.3.5 Foreldrebetaling 

Tabell 25: Satser for foreldrebetaling, hel SFO-plass (20 timer), skoleåret 2012/2013 
20

 

Satser for foreldrebetaling, hel SFO-plass (20 timer) - 2012/2013 

Alta Hammerfest Sør-Varanger Vadsø Tromsø Harstad Narvik Steinkjer Rana 

2 142 2 041 2 000 2 000 2 430 2 249 2 000 2 750 2 375 

 

Opplysninger som revisjonen har innhentet viser at Alta kommunes satser for foreldrebetaling 

i SFO er høyere enn sammenligningskommunene i Finnmark (Hammerfest, Sør-Varanger og 

Vadsø) og Narvik kommune, men lavere enn sammenligningskommunene i Troms (Tromsø 

og Harstad) og kommunene Steinkjer og Rana. Foreldrebetalingen i Alta (kr 2142,-) er lavere 

enn den gjennomsnittlige satsen for foreldrebetaling i de nevnte sammenligningskommunene 

(kr 2 220,-). Revisjonen vil gjøre oppmerksom på at tilbudet kan variere noe fra kommune til 

kommune, noe som kan påvirke kommunenes satser for forel 
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 Satsene er funnet i følgende kilder: Alta (e-post fra kommunen), Sør-Varanger (gebyrregulativ), Vadsø 

(kommunens hjemmeside), Hammerfest (gebyrregulativ), Tromsø (gebyrregulativ), Harstad (betalingsregulativ), 

Narvik (kommunens hjemmeside), Steinkjer (kommunens hjemmeside) og Rana (kommunens hjemmeside).  
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3.4 Revisjonens hovedobservasjoner 

På bakgrunn av de tallene som er presentert i dette kapitlet har revisjonen gjort følgende 

hovedobservasjoner: 

 

Alta kommune 

 

Regnskapstall for Alta kommune og KOSTRA-tall viser følgende: 

 

 Samlet sett viser KOSTRA-tall at Alta kommunens økonomiske ressursinnsats i SFO 

har blitt redusert fra 2008 til 2012, herunder inntekter fra foreldrebetaling. 

 

 Alta kommune brukte en mindre andel av sine frie inntekter på å finansiere SFO i 

2012 enn i de forutgående årene (2008-2011). 

 

 Kommunens netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år har blitt redusert i 

perioden 2008-2012. 

 

 KOSTRA-tallene viser at kommunens korrigerte brutto driftsutgifter til SFO per 

kommunal bruker har steget fra kr 33 603,- i 2008 til kr 35 800,- i 2012.   

 

 Med noen får unntak er brutto driftsutgifter ved SFO-enhetene i kommunen høyere 

enn driftsinntektene. Dette betyr at kommunen subsidierer deler av driften på så å si 

alle SFO-enhetene. 

 

 Brutto driftsutgifter var lavere enn både opprinnelig og regulert budsjett ved alle SFO-

enhetene, noe som skyldes at den regnskapsførte fordelingen av lønn mellom skole og 

SFO ikke er helt eksakt. 

 

 Med unntak av en SFO-enhet (Rafsbotn), var kommunens inntekter gjennom 

foreldrebetaling lavere enn kommunens lønnsutgifter ved alle SFO-enhetene. Dette 

viser at nivået på foreldrebetalingen var lavere enn utgiftene knyttet til produksjon av 

kjerneproduktet (stillinger og lønnsutgifter) ved så å si alle SFO-enhetene. 

 

 Årlige brutto driftsutgifter per bruker (hel plass) varierte mellom kr 68.546,- (Talvik 

skole) og kr 23.580,- (Rafsbotn skole).  

 

Alta kommune sammenlignet med andre kommuner 

 

KOSTRA-tallene viser følgende:  

 

 Alta kommunens netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av kommunens 

samlede netto driftsutgifter er på samme nivå som kommunegruppe 12 og 

gjennomsnittet for kommunene i Finnmark (herunder Sør-Varanger kommune).  

 

 Alta kommunes netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år er høyere 

enn gjennomsnittet i landet, men lavere enn kommunegruppe 12 og gjennomsnittet 

Finnmark (herunder Sør-Varanger kommune). 

 



Ressursbruk i SFO 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 24 

 

 Alta kommunes korrigerte driftsutgifter til SFO per kommunal bruker er høyere enn 

alle sammenligningskommunene.  

 

 Alta kommunes finansiering av SFO er ikke er vesentlig ulikt det som gjelder 

kommunegruppe 12 og gjennomsnittet for Finnmark. 

 

 Alta kommunes satser for foreldrebetaling i SFO er høyere enn 

sammenligningskommunene i Finnmark (Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø), men 

lavere enn sammenligningskommunene i Troms (Tromsø og Harstad) og den 

gjennomsnittlige satsen for foreldrebetaling i de utvalgte sammenligningskommunene. 

3.5 Revisjonens avsluttende kommentarer 

Samlet sett har Alta kommunes ressursbruk til SFO gått ned de siste årene. Det er videre 

grunn til å påstå at produktiviteten har gått ned. Kommunens finansiering av SFO skjer i stor 

grad også gjennom andre inntektskilder enn foreldrebetaling, noe som viser at kommunen i 

stor grad subsidierer driften av SFO. På dette punkt skiller Alta kommune seg fra  

landsgjennomsnittet, men ikke fra de utvalgte sammenligningskommunene. Det er videre slik 

at kommunens faktiske utgifter ved SFO-enhetene gjennomgående er lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett, noe som skyldes at den regnskapsførte fordelingen av lønn 

mellom skole og SFO ikke er helt eksakt. Vi ser videre at kommunens utgifter til driften av 

SFO jevnt over er noe høyere enn sammenligningskommunene. Kommunens nivå på 

foreldrebetalingen (satsene) er noe høyere enn sammenligningskommunene i Finnmark, men 

lavere enn i forhold til andre sammenligningskommuner.    
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4. ER ALTA KOMMUNES FINANSIERING AV 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SAMSVAR MED 
REGELVERKET PÅ OMRÅDET? 

4.1 Har kommunen et forsvarlig system for fastsetting av 
foreldrebetaling i SFO? 

4.1.1 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene for denne problemstillingen er som følger: 

 

 Kommunen bør ha et forsvarlig system for beregning av foreldrebetaling i 

skolefritidsordningen. 

4.1.2 Data 

Historikk 

Kommunestyret i Alta vedtok i 1991 (sak 17/91) en målsetning om at «det innen høsten 1994 

bør være etablert pedagogisk tilbud kombinert med fritidstilbud for samtlige 6-åringer i 

kommunen, samt fritidsordninger 1. – 3. klassetrinn i grunnskole». Det ble samtidig vedtatt at 

«det forutsettes at kostnadsdekning skal skje ved tilskott fra stat og kommune, samt ved 

foreldrebetaling». Det ble videre vedtatt at foreldrebetalingen «skal kun gjelde fritidsdelen og 

settes til nettokostnader tilknyttet fritidsdelen». I vedtaket ba kommunestyret om at en 

nøyaktig beregning av kostnadsomfang, samt dekningsområde, skulle fremmes til behandling 

i påfølgende kommunestyremøte.  

 

I sak 43/91 fattet kommunestyret følgende vedtak: 

 

«Alta kommunestyre vedtar å videreføre skolefritidsordningen ved Komsa og Bossekop 

skoler og etablerer et nytt tilbud ved Transfarelv skole. Tilbudet baseres på 15 barn pr. 

ansatt og gis den økonomiske ramme som er trukket opp i saksfremlegget med unntak av 

at tilbudet ved Komsa skole reduseres med ½ stilling.» 

 

Vedtaket omfattet også et «justert kostnadsoverslag» vedrørende utgifter, inntekter, 

underskudd og overskudd for de respektive skolefritidsordningene på dette 

tidspunktet(Transfarelv, Komsa og Bossekop).   

 

Da kommunen på dette tidspunkt igangsatte prosessen med å etablere skolefritidsordning ble 

betalingssatsen for en hel SFO-plass i 1991 vedtatt å være kr 900,- per måned.  

 

Etablering av SFO-tilbud i Alta kommune var et nybrottsarbeid etter at Alta kommune hadde 

vært inne i forsøket med pedagogisk tilbud til 6-åringer (Komsa skole). Etter hvert kom det 

sentrale retningslinjer, som bl.a. omhandlet hva kommunen kunne legge til grunn for 

prissetting av foreldrebetalingen tilknyttet tilbudet.  Kommunen har i svar til revisjonen 

opplyst om at det ikke er foretatt noen beregninger i forhold de anvisninger som er angitt i 
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retningslinjene. Revisjonen har videre blitt opplyst om at kommunen ikke har foretatt noen 

beregninger av foreldrebetaling på bakgrunn av retningslinjene i rundskriv H-2140.  

Revisjonen har også blitt opplyst om at betalingssatsen har vært justert i samsvar med den 

årlige prisjusteringen som blir lagt inn i kommunens årlige budsjett, med unntak av ett år der 

betalingssatsen ikke ble justert.   

 

Kommunen har oversendt revisjonen en oversikt over beregnet prisjustering i perioden 1991-

2013.  

 
Tabell 26: Beregnet prisjustering, SFO i Alta, 1991-2013 

 
 

Siden kommunen ikke har klart å finne tilbake den eksakte prisstigningen fra år til år siden 

1991, har den lagt til grunn 3,5 % prisstigning.  Som man ser av tabellen ovenfor er det 

rimelig godt samsvar med utgangspunktet på kr 900.- i 1991 og betalingssatsen for 2013 på kr 

2.213.  Differensen på kr 310 antas å ha sammenheng med den antatt gjennomsnittlige årlige 

prisstigningen på 3,5 %. Snittet kan ha vært høyere. 

 

Revisjonen har blitt opplyst om at de opplysninger som er nevnt ovenfor er det nærmeste 

kommunen kommer i å forklare beregningen av betalingssatsen for SFO. 

Kommunens vedtekter for SFO 

Kommunen har egne vedtekter for skolefritidsordningen. Disse ble sist behandlet i 

hovedutvalget for oppvekst og kultur 23. november 2011, med virkning fra 1. mars 2012.  

 

I vedtektene sies det følgende i punkt h) om betaling: 

 
«Generelt. 

Kommunestyret fastsetter betalingssatsen for oppholdsavgift i SFO i forbindelse med den 

årlig budsjettbehandling. Foreldrebetaling fra og med 1. januar 2012 er på kr 2142,- per 

barn per måned. For halv plass er foreldrebetaling kr 1285,-. 
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Vanligvis gjøres nye betalingssatser gjeldene f.o.m 01.01. med mindre kommunestyret 

bestemmer noe annet. Endringene kunngjøres i lokalpressen og på kommunens 

hjemmeside. 

 

Betaling. 

Et SFO-år koster 11 ganger fastsatt månedsavgift.  

Hel månedsavgift betales hver måned unntatt juli og august (10 ganger hel månedsavgift). 

For juli og august betales halv månedsavgift (tilsvarende en hel månedsavgift). 

 

Ved distriktskolene der SFO-tilbudet følge skoleruta, gjøres særskilte betalingsordninger 

gjeldende.  

 
Søskenmoderasjon. 

Det gis søskenmoderasjon i SFO etter de til enhver tid gjeldende satser vedtatt av 

Hovedutvalget/kommunestyre.» 

 

Vedtektene har også bestemmelser om kostpenger, fritak/reduksjon i foreldrebetaling, barn 

som hentes etter stengetid og manglende innbetaling.  

Gjennomgang av budsjettbehandlinger i kommunestyret 2010-2012 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 (sak 97/10) kan man lese følgende som gjelder 

fastsetting av foreldrebetalingen i SFO: 

 
«13.  For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det        

        ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2010. 

 

Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en 

gjennomgang av pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og 

kostnadsnivået innenfor Skolefritidsordningen.» 

 

I budsjettdokumentet sies det følgende om foreldrebetaling i SFO: 

 
«Brukerbetalingen i SFO er høy sammenlignet med andre kommuner, og de siste årene er 

antall timer i SFO tilbudet redusert som følge av økt antall undervisningstimer. Det bør 

derfor utvises stor varsomhet knyttet til økning i brukerbetaling da dette kan gjøre tilbudet 

for kostbart for innbyggerne.» 

 

Budsjettdokumentet inneholder ikke noen selvkostberegning for skolefritidsordningen 

(gebyrgrunnlag).  

 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 (sak 89/11) kan man lese følgende som gjelder 

fastsetting av foreldrebetalingen i SFO: 

 
«15. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,25 % dersom det ikke         

        er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2011. 

 

I budsjettdokumentet sies det følgende om foreldrebetaling i SFO: 

 
«Brukerbetalingen i SFO er høy sammenlignet med andre kommuner, og de siste årene er 

antall timer i SFO tilbudet redusert som følge av økt antall undervisningstimer. Det bør 



Ressursbruk i SFO 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 28 

 

derfor utvises stor varsomhet knyttet til økning i brukerbetaling da dette kan gjøre 

tilbudet for kostbart for innbyggerne.» 

 

Budsjettdokumentet inneholder ikke noen selvkostberegning for skolefritidsordningen 

(gebyrgrunnlag).  

 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2013 (sak 141/12) kan man lese følgende som gjelder 

fastsetting av foreldrebetalingen i SFO: 

 
«21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke    

       er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2012.» 

 

I budsjettdokumentet sies det følgende om foreldrebetaling i SFO: 

 
«Brukerbetalingen i SFO er høy sammenlignet med andre kommuner, og de siste årene er 

antall timer i SFO tilbudet redusert som følge av økt antall undervisningstimer. Det bør 

derfor utvises stor varsomhet knyttet til økning i brukerbetaling da dette kan gjøre tilbudet 

for kostbart for innbyggerne.» 
 

Budsjettdokumentet inneholder ikke noen selvkostberegning for skolefritidsordningen 

(gebyrgrunnlag).  

4.1.3 Vurderinger 

Kommunen bør ha et forsvarlig system for beregning av foreldrebetaling i 

skolefritidsordningen. Revisjonen vurderer det slik at Alta kommune ikke har hatt en 

systematisk metode for beregning av foreldrebetaling i SFO de siste årene. Revisjonen viser i 

den sammenheng til at kommunen ikke kan dokumentere at det er gjort noen konkrete 

beregninger for foreldrebetaling i skolefritidsordningen siden begynnelsen av 1990-tallet. 

Dette gir imidlertid ikke grunn til å konkludere med at kommunens fastsetting av 

foreldrebetaling ikke er forsvarlig.  
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4.2 Er nivået på foreldrebetalingen i tråd med regelverket? 

4.2.1 Revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene for denne problemstillingen er som følger: 

 

 Kommunen må kunne dokumentere at foreldrebetalingen til skolefritidsordningen ikke 

overstiger kommunens utgifter til ordningen. 

 

 Kommunens inntekter fra foreldrebetalingen skal ikke overstige kommunens utgifter 

forbundet med skolefritidsordningen. 

4.2.2 Data 

Satsene for foreldrebetaling  

I kommunens egen analyse av skolefritidsordningen
21

 framgår det at foreldrebetalingene for 

en hel plass i SFO har økt fra kr 932 i 1991 til kr 2213 i 2013. 

 
Tabell 27: Satser for foreldrebetaling, SFO i Alta, 1991-2013 

 

Kommunens dokumentasjon - Regnskapstall 

På forespørsel fra revisjonen har kommunen opplyst om at kommunens kontroll med hvorvidt 

foreldrebetalingen ikke overstiger kommunens utgifter til SFO, skjer gjennom kommunens 

regnskaper for SFO.  

 

Av tabellen nedenfor framgår det at kommunen har hatt netto driftsutgifter til SFO i de tre 

siste årene.  

 
Tabell 28: Netto driftsutgifter ved SFO i Alta – 2010 2012 

Alta  2012 2011 2010 

Netto driftsutgifter 
 

7 347 999 8 040 408 8 857 515 

 

                                                 
21

 Se sak 13/13 i hovedutvalg for oppvekst og kultur.  
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Vi vil videre nevne at vi tidligere i denne rapporten har presentert tall som viser at 

kommunens finansiering av skolefritidsordningen er fordelt med om lag 55 % foreldrebetaling 

og 45 % egenfinansiering.  

 

Dette innebærer at kommunens utgifter til SFO er høyere enn de inntekter kommunen har 

gjennom foreldrebetaling.  Dette innebærer videre at kommunen subsidierer om lag 

halvparten av driften i SFO. 

4.2.3 Vurderinger 

Kommunen må kunne dokumentere at foreldrebetalingen til skolefritidsordningen ikke 

overstiger kommunens utgifter til ordningen.  Vår undersøkelse viser at foreldrebetalingen 

ikke overstiger kommunens utgifter til ordningen. Kommunen har dokumentert dette gjennom 

regnskapene for SFO som helhet og gjennom regnskap for hver enkelt SFO-enhet. Konkret 

viser undersøkelsen at nivået på foreldrebetalingen er lavere enn kommunens lønnsutgifter 

knyttet til SFO. Revisjonen vurderer det derfor slik at Alta kommunes nivå på 

foreldrebetalingen i SFO er i tråd med regelverket på området.  

 

Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen per i dag subsidierer om lag halvparten av 

driften ved SFO, noe som utgjør om lag det dobbelte av landsgjennomsnittet. Dette betyr at 

kommunen ikke fullt ut utnytter det tillatte potensiale til finansiering av SFO som ligger i det 

å kunne kreve utgiftene dekket gjennom foreldrebetaling. Dette er imidlertid et spørsmål om 

politiske prioriteringer, og kommunestyret har per i dag ikke åpnet for en økt andel 

foreldrebetaling for dette tilbudet, utover en årlig økning på rundt tre prosent (jf. 

budsjettvedtak i kommunestyret).  Kommunens praksis med finansiering av SFO er derfor 

også i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger på dette området. 

4.3 Konklusjon 

Hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er om Alta kommunes finansiering av 

skolefritidsordningen er i tråd med regelverket på området.  Vår undersøkelse viser at Alta 

kommunes finansiering av skolefritidsordningen er i tråd med regelverket på området.  

 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at kommunen ikke har utarbeidet noe systematisk  

beregningsgrunnlag for foreldrebetaling siden begynnelsen av 1990-tallet. Revisjonen 

registrerer videre at kommunen per i dag ikke fullt ut utnytter det tillatte potensiale til 

finansiering av SFO som ligger i det å kunne kreve utgiftene dekket gjennom foreldrebetaling. 
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5. KONKLUSJONER 

Hvordan er ressursbruken til skolefritidsordningen i Alta kommune?  

 

Samlet sett har Alta kommunes ressursbruk til SFO gått ned de siste årene. Det er videre 

grunn til å påstå at produktiviteten har gått ned. Kommunens finansiering av SFO skjer i stor 

grad også gjennom andre inntektskilder enn foreldrebetaling, noe som viser at kommunen i 

stor grad subsidierer driften av SFO. På dette punkt skiller Alta kommune seg fra  

landsgjennomsnittet, men ikke fra de utvalgte sammenligningskommunene. Det er videre slik 

at kommunens faktiske utgifter ved SFO-enhetene gjennomgående er lavere enn både 

opprinnelig og regulert budsjett, noe som skyldes at den regnskapsførte fordelingen av lønn 

mellom skole og SFO ikke er helt eksakt. Vi ser videre at kommunens utgifter til driften av 

SFO jevnt over er noe høyere enn sammenligningskommunene. Kommunens nivå på 

foreldrebetalingen (satsene) er noe høyere enn sammenligningskommunene i Finnmark, men 

lavere enn i forhold til andre sammenligningskommuner.    

 

 
Er Alta kommunes finansiering av skolefritidsordningen i samsvar med regelverket på 
området? 

Hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er om Alta kommunes finansiering av 

skolefritidsordningen er i tråd med regelverket på området.  Vår undersøkelse viser at Alta 

kommunes finansiering av skolefritidsordningen er i tråd med regelverket på området.  

 

Revisjonen vil imidlertid bemerke at kommunen ikke har utarbeidet noe systematisk  

beregningsgrunnlag for foreldrebetaling siden begynnelsen av 1990-tallet. Revisjonen 

registrerer videre at kommunen per i dag ikke fullt ut utnytter det tillatte potensiale til 

finansiering av SFO som ligger i det å kunne kreve utgiftene dekket gjennom foreldrebetaling. 
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6. ANBEFALINGER 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale følgende: 

 

 Kommunen bør foreta en systematisk gjennomgang for beregning av satsene for 

foreldrebetaling ved skolefritidsordningen.  

 

 Kommunen bør iverksette tiltak som sikrer en mer eksakt føring av de lønnsutgifter 

som gjelder skolefritidsordningen.  
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 14. november 2013.  

 

I svar fra rådmannen, datert 18. november, framgår det at rådmannen ikke har ytterligere 

kommentarer til rapporten, utover de kommentarene som kommunalleder for oppvekst og 

kultur ga i forbindelse med verifisering av rapportutkast.  
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VEDLEGG 2: REGNSKAP 2012 – SFO I ALTA KOMMUNE 

Tabell 29: Regnskap 2012 – SFO i Alta kommune 
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