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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. ## med oppdrag 2021-0## om tilskudd 
til gratis SFO for lavinntektsfamilier 

Oppdrag nr: Settes inn rett før ekspedering til Udir 

Oppdrag:  Tilskudd til gratis SFO for lavinntektsfamilier 

Frist: Frist for utkast til retningslinjer: 14.04.2021 
Frist for fullført oppdrag: 01.03.2022  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Det er avsatt 15,2 millioner kroner (halvårseffekt) over 
kap. 226, post 21, jf. tildelingsbrev for 2021. Tilsagn om 
støtte for 2022 gis med forbehold om Sortingets 
budsjettvedtak. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Vi viser til Granavoldenplattformen der det står at regjeringen vil innføre ordninger med 
redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre 
med lav inntekt. Videre viser vi til Prop. 1S (2020-2021), og tildelingsbrev til 
Utdanningsdirektoratet for 2021.  
  

Beskrivelse av oppdraget:  
Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet i oppdrag å fordele 15,2 millioner kroner  
for høsten 2021 i tilskudd til kommuner som oppretter ordninger for gratis SFO for 
lavinntektsfamilier, fra skolestart skoleåret 2021/22. Tilsagn om tilskudd for våren 2022 gis 
med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Mål for ordningen er å bidra til økt deltakelse i 
SFO blant lavinntektsfamilier. Utdanningsdirektoratet skal utarbeide utkast til retningslinjer for 
tilskuddet og forvalte ordningen.  

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å innføre behovsprøvde ordninger med 
gratis SFO for lavinntektsfamilier. Tilbudet som skal gis kan være full plass (morgen og 
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ettermiddag) eller redusert plass (kun ettermiddag). Det etableres en fast sats for tilskuddet, 
uavhengig av den faktiske foreldrebetalingen i kommunen. Der det serveres mat i SFO skal 
kostpenger også dekkes gjennom ordningen. Tilskuddet skal gå til å opprette nye gratis SFO-
tilbud i kommunen. Kommuner som allerede har ordninger med gratis hel eller deltid SFO, er 
ikke støtteberettiget. 
 
Det skal være dialog med departementet om utforming av tilskuddsordningen, før utkast til 
retningslinjer utarbeides.  
Departementet ber om kontakt ved milepæler for utlysning, tildeling og rapportering på 
tilskudd. 
 
Ordningen skal ikke evalueres, men Utdanningsdirektoratet skal oppsummere erfaringer og 
måloppnåelse årlig til departementet, basert på rapportering fra kommunene. 
 
Tiltaket er midlertidig og lyses ut for ett år av gangen.  
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Årlig sluttrapport sendes KD innen 01.03.2022. 
 
All rapportering sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Maren Hegna 
(mhe@kd.dep.no) og Bjørn Breivik (bjorn.breivik@kd.dep.no). 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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