
Innføring av redusert oppholdbetaling i hht endring i forskrift til 

opplæringsloven 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2.juli 2020 forskrift om endring i forskrift til 

opplæringsloven: 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-07-02-1492  

 

Ny §1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i 

SFO (AKS) for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i 

oppholdsbetalingen slik at den per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens 

inntekt. Det innebærer at foresatte i husstander i Oslo med samlet årlig inntekt under kr 581 

900 har rett til redusert oppholdsbetaling. 

 

Oslo bystyre har vedtatt følgende betalingssatser for AKS i 2020: 

 

 

For de som er omfattet av tilbud om gratis deltidsplass vil den vedtatte oppholdsbetalingen 

tilfredsstille de nasjonale kravene, med unntak av for foresatte med svært lav inntekt (kr 44 

366 årlig).  

 

For foresatte med barn i AKS i de 7 bydelene som ikke er omfattet av gratis deltidsplass på 2. 

trinn, vil det være behov for større endringer i oppholdsbetalingen. De nasjonale kravene vil 

være gunstigere enn de kommunalt vedtatte satsene for de fleste foresatte i husstander med 

inntekt under kr 581 900. Det er likevel enkelte inntektsintervaller der foreldrebetalingen gitt 

de kommunale satsene vil være lavere enn de nasjonale kravene.  

 

Hva betyr dette og hva må Aktivitetsskolene gjøre? 

 IST Everyday er nå lagt til rette for den nye beregningen av oppholdsbetaling for 1.-

2.trinn. Den ligger sammen med den allerede eksisterende beregningen med tre 

innteksgrenser som vi har i Oslo kommune. Det er den, for de foresatte, mest gunstige 

beregningen som vil bli brukt ved beregning av oppholdsbetalingen, se tabell. 

 I og med regjeringens vedtak må skolene nå informere foresatte om endringene. Dere 

kan med fordel bruke teksten over til informasjon. 

 Endringen gjelder fra 1.august, altså retroaktivt for alle AKS i Oslo kommune. 

  
Inntekt under kr 224 694 

(2,25 G) 

Inntekt fra kr 224 694 (2,25G) 

til kr 399 456 (4G) 
Inntekt over kr 399 456 (4G) 

Fulltidsplass 678 1 245 3 174 

Deltidsplass 435 800 2 145 

Fulltidsplass med gratis 

deltidsplass 
242 445 1 029 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-07-02-1492


 Foresatte må søke om nedsatt oppholdsbetaling i hht vedtektene. Og det bør være 

utført og registrert før fakturering av oktober. 

 For de bydeler med gratis kjernetid fra 1.-4.trinn er det kun de husholdningene med 

inntekt under kr 44 366 som får en reduksjon av oppholdsbetalingen. Det vil skje 

automatisk ved neste fakturering. 

 For de bydeler med kun gratis kjernetid for 1.trinn må Aktivitetsskolene ta inn og 

registrere inntektsinformasjon fra husholdninger med inntekt mellom kr 399 456 – kr 

581 900. 

 I og med at vedtaket gjelder fra 1.august skal inntektene registreres fra 1.8.2020 og 

deler av faktura skal tilbakebetales/tilbakeføres for august og september. 

 Fakturering av oktober foregår 8.-9.september. 

 

 

 

Skoler med gratis 

deltidsplass 

1.-

2.trinn 

Inntekt under kr 44 

366 

Maks 6% 

 1.-

2.trinn 

Inntekt over kr 44 366 Gjeldende 

betalingssats 

    

Skole uten gratis 

deltidsplass 2.trinn 
1.trinn 

Inntekt under kr 44 

366 

Maks 6% 

 
1.trinn 

Inntekt over kr 44 366 Gjeldende 

betalingssats 

 
1.trinn 

Inntekt under kr 124 

300 

Maks 6% 

 
1.trinn 

Inntekt mellom kr 124 

301-224 694 

Gjeldende 

betalingssats 

 
2. trinn 

Inntekt mellom kr 224 

695-228 250 

Maks 6% 

 
2. trinn 

Inntekt mellom kr 228 

251-399 456 

Gjeldende 

betalingssats 

 
2. trinn 

Inntekt mellom kr 399 

457-581 900 

Maks 6% 

 
2. trinn 

Inntekt over kr 581 

900 

Gjeldende 

betalingssats 

 


