
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-tilbud Nr.: B20-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Skoleudvalget Undervisning Skoleområdet 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 646 646 646 646 
Drift – Indtægter -1.846 -1.846 -1.846 -1.846 
Drift – Netto -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
I forbindelse med aftalen om justering af folkeskolereformen i 2019 blev skoledagens længde 
afkortet, mens SFO-dagens længde tilsvarende blev forøget. Forældrene blev i forbindelse 
med omlægningen i første omgang friholdt fra øget forældrebetaling. Folkeskoleloven giver 
imidlertid i dag igen mulighed for at opkræve 100% forældrebetaling. 
 
For at fastholde kvaliteten i SFO-pasningstilbuddet og som alternativ til reduktioner på andre 
dele af skoleområdet, foreslås det, at forældrebetalingen hæves til 96%, iberegnet den fulde 
udgift til løbende bygningsdrift, herunder forbrug af el, vand og varme, rengøring og 
bygningsforsikring.  
 
Med en almindelig takstreguleringen ville SFO-taksten for 2023 udgøre 1.945 kr., svarende til 
en stigning på 60 kr. eller 3,2%.  
 
En forhøjelse af forældrebetalingsandelen til 96,1% vil betyde, at SFO-taksten for 2023 stiger 
til 2.100 kr. pr. måned, svarende til en takststigning ud over den almindelige stigning på 155 
kr. pr måned.   
 
Merprovenuet forventes brutto at udgøre 1,846 mio. kr. Forslaget indebærer dog samtidig 
merudgifter på 0,646 mio. kr. til økonomiske og socialpædagogiske fripladser og 
søskenderabat. Netto bibringer forslaget således merindtægter for 1,200 mio. kr. i alt.  

 
 Merudgifterne til økonomiske fripladser forventes at udgøre 0,337 mio. kr. 
 Merudgifterne til socialpædagogiske fripladser forventes at udgøre 0,045 mio. kr.  
 Merudgifterne til søskenderabat forventes at udgøre 0,264 mio. kr.  

 
Det skal bemærkes, at økonomisk dårligt stillede familier ikke bliver berørt af takststigningen.  
Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan familien få et ekstra 
tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det 
kaldes et økonomisk fripladstilskud.  
 
Ved en samlet husstandsindkomst på op til 187.901 kr. i 2022-priser bevilliges fuld friplads, 
mens der ved en indkomst i spændet mellem 187.901 - 583.700 kr. – bevilges delvis friplads. 
Familier med en husstandsindkomst over 583.700 kr. opkræves fuld forældrebetaling. 
 
Tidlig SFO følger børnehavetaksten og påvirkes ikke at dette forslag.  
 
Tidshorisont  
 
Prioriteringsforslaget gennemføres med virkning fra budgetåret 2023.  
 
Personale konsekvenser 
 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.  
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

  x   

 


