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Kristiansand, 16. mai 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Tilbud til barn med funksjonsnedsettelse»
Jeg viser til ditt spørsmål i epost 8. mai som lød:
«Bystyret vedtok ved sist rullering av handlingsprogrammet at barn med funksjonsnedsettelse fra 5 trinn og
oppover skal få tilbud om gratis SFO. I denne ordningen ligger det også et tilbud om gratis skyss i
skoletiden og i skolens ferier. Sosialistisk Venstreparti har fått henvendelser fra foreldre som har barn med
funksjonsnedsettelse i 1-4-trinn om at de ikke får dekket skyss i skolens ferier.

Spørsmål til ordføreren:
1.
Stemmer opplysningen ovenfor?
2.
Om de stemmer, har ordføreren tenk å foreta seg noe i denne saken?»

Svar:
1.

Ja, det er riktig – ordningen som ble vedtatt gjelder for 5. trinn og oppover. Dette har ligget som
premiss for utredningen og saksfremlegget ut fra bestillingen Bystyret gjorde i verbalvedtaket i
forbindelse med HP 2017-21. De økonomiske beregningene har også tatt dette utgangspunktet:
«Det fremmes en sak om å omdefinere SFO‐ordningen for fysisk‐ og psykisk utviklingshemmede fra
5. klasse og oppover, som et avlastningstilbud»

2.

Å innføre tilsvarende ordning for barn på 1.-4. trinn vil reise noen prinsipielle spørsmål i forhold til
SFO-tilbudet for alle andre – hvorvidt det er grunnlag for å ha egne ordninger for en gruppe og ikke
alle andre. Ingen elever har i dag rett til, eller får, skyss til SFO i skolenes ferier. Ellers er det selvsagt
mulig, men et kostnadsspørsmål som vil kreve bevilgning (i tillegg til det prinsipielle), å kunne gi
gratis skysstilbud. Jeg mener det er riktig at oppvekstutvalget i nye Kristiansand vurderer dette i
forbindelse med budsjettbehandlingen.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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