BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Hovedstaden

MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO
Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet
Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens mulighed
for frit skolevalg over kommunegrænser i normalklasser fra 0. klasse til og med 10. klasse.
Afregningen dækker også alle udgifter til specialundervisning- og specialpædagogisk bistand mv. under 9
timer. Aftalen gælder ikke mellemkommunal afregning for elever, i specialklasser, elever visiteret til
modtageklasser og for børn og unge, der er plejeanbragt med deraf følgende skolegang i anden kommune
end anbringelseskommunen.
Aftale for perioderne 1.8.2018 – 31.7.2020 (opdateret og gældende fra 1. august 2019).
Der afregnes med 65.000 kr. pr. elev for skoleåret.
Opkrævning finder som udgangspunkt sted én gang årligt i oktober kvartal. Opkrævningerne skal følge
regnskabsåret og ikke skoleåret. Som afregningstal anvendes det faktiske elevtal 5. september i skoleåret
Afregningsbeløbet fastsættes administrativt forud for et skoleår ad gangen af skolechefgruppen i Børne- og
Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden.
Opsigelsesvarsel
Aftaler fortsætter for et skoleår ad gangen mellem de kommuner, der har tilsluttet sig denne aftale. Udtræden
af aftalen kan ske ved hvert år med 3 måneders varsel inden skoleårets start ved skriftlig tilbagekaldelse
eller ændring af aftaletilsagnet til Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden.
Afregning for elever, der ikke er omfattet af denne aftale eller anden kommunal aftale, sker efter
tilbagefaldsreglen i bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning mv. endeligt
påhviler. For kommuner der ikke er tiltrådt aftalen og driver fritids- og klubtilbud efter dagtilbudsloven
opkræves i henhold til dagtilbudslovens §61.
Tilbagefaldsregel for normalklasse: Bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et
beløb svarende til skolekommunens udgift.
Tilbagefaldsregel for undervisning enkelt integreret i normalklasse efter § 20.2 og undervisning i
modtageklasse: Den faktiske udgift forbundet med elevens undervisning afregnes.
Vedr. afregning for elever i specialklasser og på specialskoler er der via KKR indgået aftale om
takstberegning mv. se takster på www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/takster
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Bestyrelsen
Formand

Henning Bach Christensen

Rudersdal Kommune

hbc@rudersdal.dk

Næstformand

Thomas Berlin Hovmand

Gladsaxe Kommune

thbeho@gladsaxe.dk

Kasserer

Lisbet Lentz

Ishøj Kommune

ll@ishoj.dk

Sekretær

Dennis Danielsen

Vallensbæk Kommune

dd@vallensbaek.dk

Daginstitutionsnetværket

Dennis Danielsen

Vallensbæk Kommune

dd@vallensbaek.dk

Direktørnetværket

Thomas Berlin Hovmand

Gladsaxe Kommune

thbeho@gladsaxe.dk.dk

Familienetværket

Tine Vesterby Sørensen

Gladsaxe Kommune

softvs@gladsaxe.dk

Kultur- og fritidsnetværket

Jens Overgaard

Ballerup Kommune

jo4@balk.dk

Skolenetværket

Henriette Krag

Albertslund Kommune

henriette.krag@albertslund.dk
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BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Hovedstaden
Aftale vedr. mellemkommunal afregning for benyttelse af SFO-tilbud i relation til lov om frit
skolevalg over kommunegrænser.
Formålet med aftalen er at opnå en så enkel administration af frit valg ordningen som muligt i forhold til
Folkeskolelovens paragraffer:
§ 36 stk. 7: ”Forældre har krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 4, ved den
skole, hvor barnet er optaget, hvis der er etableret en skolefritidsordning og der er plads i denne. Tilsvarende
krav har forældre, hvis barn er optaget i distriktsskolen efter stk. 2 eller forbliver i en folkeskole i en anden
kommune end bopælskommunen. Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens
betaling til skolekommunen, hvis barnet optages i en skolefritidsordning ved den valgte skole, jf. stk. 3 og 4.
Reglerne finder anvendelse, hvis kommunerne ikke indgår anden aftale herom”.
Og § 50, stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en
skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 4. Vælger forældrene en folkeskole i en anden kommune end
bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning i henhold til § 36, stk. 3 og 7, betaler forældrene til
skolekommunen dennes takst for skolefritidsordningen, dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er
højest. Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i skolefritidsordninger,
daginstitutioner m.v. og hel eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller
hvor sociale eller pædagogiske forhold gør sig gældende. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders
regler om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v.
finder anvendelse ved ydelse af hel eller delvis fripladstilskud”.
Orientering til bopælskommunen.
Udfører kommunen meddeler bopælskommunen, når et barn er indmeldt i en skolefritidsordning under
Folkeskoleloven eller anden lovgivning, der modsvarer et SFO eller klubtilbud for bh.kl.-9.kl.
Bopælskommunen opkræver forældrebetaling (skolekommunens) og yder søskendetilskud og fripladser efter
gældende regler.
NB: Vedrørende elever der er henvist til specialklasse og tilhørende SFO kan udgangspunktet for
forældrebetalingen maksimalt være hjemkommunens forældrebetaling.
Meddelelsen fra udfører kommunen fremsendes i forbindelse med barnet indmeldelse og skal indeholde
følgende oplysninger:
 Indmeldelsesdato
 Barnets navn og cpr. nr.
 Skolens navn og klassetrin
 Skolefritidsordningens navn og
 Forældrebetalingstakst pr. måned i 10/11/12 måneder
 Dato og forældrebetalingstakst ved næste skift fra den ene SFO-type til den anden.
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BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Hovedstaden
Afregning af den mellemkommunale bruttoudgift.
Betalingsforpligtelsen gælder for et skoleår fra 1/8 til 31/7 og indtræder når barnet er indmeldt pr. 5/9 i en
skolefritidsordning.
Opkrævning finder som udgangspunkt sted én gang årligt i oktober kvartal.
Opkrævningerne skal følge regnskabsåret og ikke skoleåret (dette uafhængigt af at taksten forfalder for de
elever, der er optaget i anden kommune pr. 5. september i skoleåret).
Der kan tidligst opkræves for de sidste 7 måneder af skoleåret i det finansår, skoleåret afsluttes. Af hensyn til
mest retvisende budget/regnskab bør alle opkrævningerne ske i regnskabsåret. Det kan anbefales kun at
opkræve én gang årligt i slutningen af året, her opkræves for den sidste del af det foregående skoleår (de
7/12) og for den første del af det igangværende skoleår (5/12).
Bruttoudgiften fastsættes således:

SFO 1
SFO 2
SFO 3

Skoleår
for børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse
for børn fra 4. klasse til 6. klasse
for børn fra 7. klasse til og 9. klasse

2018/2019
36.000 kr.
20.000 kr.
16.000 kr.

2019/2020
36.000 kr.
20.000 kr.
16.000 kr.

Ovennævnte beløb reguleres med indeks, der tager udgangspunkt i KL´s lønfremskrivning
Reguleringen udmeldes hvert år den 1. april af Skolecheferne i Region Hovedstaden.
Betalingsforpligtelsen gælder kun, såfremt bopælskommunen har skolefritidsordning og eller tilsvarende
klubtilbud på tilsvarende klassetrin.
Aftalen omfatter også de tilfælde, hvor kommuner har tilbud til tilsvarende aldersgrupper efter
Dagtilbudsloven.
Aftalen omfatter.
Den reviderede aftale gælder fra skoleåret 2018/2020
En kommune kan udtræde af aftalen fra 1. august med 3 måneders varsel. Udtræden sker ved skriftlig
meddelelse til den siddende formand for skolechefnetværket.
Oversigt over tilmeldte kommuner
På Børne- og Kulturchefforeningens hjemmeside vil der være en opdateret oversigt over kommuner der er
tilsluttet aftalen.
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BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
Region Hovedstaden
Frit valg på skole- og SFO-området (fra skoleåret 2018-2020)
Nedenstående kommuner har tilmeldt sig ”Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet”og/eller frit valg aftalen vedr. SFO.
Oversigt over kommunernes ønsker om frit valg.
Kommune
Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk

Frit valg skolemodel
Frit valg SFO
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ingen aftale – hvorfor tilbagefaldsregel skal benyttes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja (Nej SFO 2 og 3)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ingen aftale – hvorfor tilbagefaldsregel skal benyttes
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sidst opdateret juli 2018
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