Reglement for skyss av elever i de
videregående skoler i Aust-Agder
Reglementet ble vedtatt av fylkesutvalget 3.6.2014, administrativ endring
26.11.2014, 15.01.2015 og 20.12.2016
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1. GENERELT
1.1 Rett til skoleskyss
Elever i den videregående skole har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse hvis de
bor mer enn 6 km fra skolen, jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.
juli 1998 nr. 61 (opplæringsloven) kapittel 7 og lov om private skolar med rett til
statstilskot av 7. april 2003 nr. 84 § 3-7. Nødvendig båttransport dekkes uten hensyn til
reiselengden. Agder Kollektivtrafikk AS avgjør om eleven skal tildeles gratis skyss eller
skyssgodtgjørelse.
Skyssordningen omfatter elever som har hjemstedsadresse (folkeregisterets adresse) i
Aust-Agder fylke. Retten til skyss gjelder kun innenfor fylkesgrensen i Aust-Agder. I de
tilfeller hvor fylkeskommunen etter søknad har fattet vedtak om å tilby en elev skoleplass
i et tilgrensende fylke, fordi en ikke tilbyr det ønskede studiet i Aust-Agder, dekker AustAgder fylkeskommune skyss med kollektivtransport også i nabofylket.
Som skoleskyss regnes den daglige transporten mellom hjem og skole til skolens ordinære
start- og sluttider.
Retten til skoleskyss gjelder elever som tar minst en halvårig videregående utdanning.
(Se Ot.prp. nr 36 (1996 -1997) Kap 31 merknader til § 7-2.)

1.2 Voksne under videregående opplæring
Voksne som mottar videregående opplæring spesielt organisert for voksne har ikke rett på
skyss. Se opplæringsloven § 4A-7. Voksne i ordinær videregående opplæring har rett til skyss
jf. bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 7.
1.3 Lærlinger og lærekandidater

Lærlinger og lærekandidater har ikke rett til skyss etter opplæringslovens bestemmelser,
Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) merknad til § 7-2.
Lærlinger og lærekandidater som får sluttopplæring på skole og ikke i bedrift, fremstiller
seg til fag- eller svenneprøve som elever og har rett til skyss som andre elever.

2. SKYSSTILBUD TIL ELEVER I AUST-AGDER
2.1 Skysstilbudet

Agder Kollektivtrafikk AS avgjør om eleven skal få gratis skyss eller skysstilskudd, jf. oppll.
§ 7-2.
Ved organisering av skyssen skal en ta hensyn til den totale reisetid mellom hjem og skole
og at skyssen tilrettelegges på en rasjonell og økonomisk måte.
Ved krav om refusjon av utgifter til skoleskyss skal utgiftene dokumenteres. Det gis kun
refusjon for nødvendige faktiske kostnader.
Grensen for fri skyss er 6 km, fastsatt etter korteste gangbare (vinterbrøytet) vei mellom
bopel og skole, regnet fra dør til dør. Skole forstås som det skoleanlegg hvor eleven
faktisk får sin undervisning. Dersom eleven har undervisning både på Arendal
videregående skole avd. Tyholmen og avd. Barbu måles avstanden til mellom bopel og
skole til det skoleanlegget som gir lengst avstand. Elevene må akseptere en rimelig
gangavstand til og fra nærmeste holdeplass. Hva som er rimelig gangavstand må avgjøres
etter en konkret vurdering.
Hvis det oppstår tvil om avstand, foretas oppmåling. Målinger foretatt med
Agder Kollektivtrafikk ASs digitale verktøy er å anse som korrekt måling.

2.2 Skyss for midlertidig og varig funksjonshemmede elever (spesialskyss)
Elever med behov for skyss på grunn av varig funksjonshemming har rett til dette uavhengig
av avstanden mellom hjem og skole. Legeerklæring skal vedlegges skyssøknaden og skal
alltid være på plass før transporten iverksettes. Skyssbehovets varighet skal fremgå av
legeerklæringen. Ved behov for ledsager har skolen ansvar for å skaffe ledsager og dekke
kostnadene til denne. Det skal søkes om skoleskyss hvert skoleår.
For elever som blir syke/skadet i løpet av skoleåret (midlertidig skadde)skal det etableres
skoleskyss fra første påfølgende skoledag etter at skade/sykdom har inntruffet. Skolen
sender søknad og legeerklæring til Agder Kollektivtrafikk AS og Agder Kollektivtrafikk AS
bestiller transporten.
Bor eleven på hybel i skoleåret, betraktes hybeladressen som elevens bopel i forhold til
skyssreglene. Transport mellom hybeladresse og adresse registrert i folkeregisteret
betraktes ikke som skoleskyss.
Når det er nødvendig, har eleven rett til gratis båttransport uten hensyn til reiselengde.
Elever bosatt på Hisøy og Tromøy, som oppfyller avstandskravet til skoleskyss, kan etter
søknad også innvilges transport med ferge. (Fylkesutvalgets vedtak).

2.3 Bruk av eget skyssmiddel eller annen spesiell skyss
Agder Kollektivtrafikk AS kan velge å organisere fri skoleskyss eller overlate til eleven selv å
ordne skoleskyssen mot å betale full skyssgodtgjørelse på hele eller deler av skoleveien, jf.
opplæringslova § 7-2 jf. forskrift til opplæringslova § 10-2.
Eleven/foresatte kan søke om å utføre skyssen selv. Søknaden skal behandles før skyssen
iverksettes. Elever/foresatte som velger å utføre skyssen selv uten avtale med Agder
Kollektivtrafikk AS får ikke refusjon for reiseutgifter. Det inngås ikke avtale om privatskyss
med elever som kan følge et kollektivtilbud.
Skyssgodtgjørelse dekkes etter avtale. Ved bruk av privatbil dekkes skysskostnadene etter
satsene for utgifter ved reise for undersøkning og behandling jf. forskrift av 7. april 2008 nr
788.

2.4 Skyss som den enkelte skole er ansvarlig for
Skyss som skoleeier- dvs. den enkelte skole er ansvarlig for:
Den enkelte skole er ansvarlig for organiseringen av all skyss som gjennomføres i løpet av
undervisningsdagen.
Skyss til praksis eller utplassering av elever som er en obligatorisk del av undervisningen.
Eksempel på dette er skyss i skoletiden hvor undervisningen er lagt utenom skolens
ordinære lokaler som for eksempel svømming, idretts-, og musikkfag.

2.5 Bosted/hjem
Med bosted/hjem forstås folkeregistrert adresse. Agder Kollektivtrafikk AS organiserer
som hovedregel ikke skyss fra annet bosted enn folkeregistrert adresse. Det innvilges
derfor ikke skyss fra alternative bosteder som for eksempel sommer- eller fritidsbolig.
2.6 Delt bosted
Har foreldrene delt omsorg for eleven slik at eleven bor tilnærmet like mye hos begge
foreldre, har eleven rett til skyss fra begge bosteder. Det forutsettes at
avstandskravet til den adressen det søkes skyss til/fra er oppfylt.

Skyssen organiseres i samsvar med organiseringen i samværsavtalen.
Søknad om skyss fra to bosteder ved delt omsorg, må dokumenteres ved bestående
samværsavtale for elever under 18 år og ved tidligere samværsavtale for myndige
elever.

2.7 Reisefølge og tilsyn for videregående elever
Den enkelte skole organiserer nødvendig reisefølge for elevene Oppll. § 7-4.
2.8 Innlosjering
Innlosjering er et alternativ til skyss i særlige tilfeller.
Skoleeier skal hjelpe til med å skaffe losji for elever i videregående skole som bor slik til
at de ikke kan benytte daglig skyss til skolen eller som har så lang vei til skolen at
reisetiden blir uakseptabel.

2.9 Dispensasjon fra kravet om gratis skyss – ungdomskort
I henhold til oppll. § 7-2 første ledd, siste punktum kan departementet i forskrift gi regler
om at elevene i spesielle tilfelle kan få sitt skyssbehov dekket på andre måter. Vilkårene
fremkommer av forskrift til oppslæringsloven § 10-3, som lyder:
“Dispensasjon frå plikta til å sørgje for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringslova kan
etter søknad til departementet givast når desse vilkåra er oppfylte:
- Fylkeskommunane må ha ei ordning med subsidierte rabattkort for ungdom. Prisen må
ikkje overstige 50% av vanleg månadskort for vaksne.
- Eit rabattkort må omfatte ordinær reise til og frå skole, arbeid og fritidsaktivitetar.
- Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne nyttast både på dagtid og kveldstid
alle dagar. Dei aktuelle kollektive transportmidla som rabattkortet gjeld for, må vere
godt utbygde og ha jamlege avgangar.
- Ordninga må omfatte minst heile skoleåret.”

3. SKYSSTILBUD FOR ELEVER UTENFOR AUST-AGDER FYLKE
3.1 Elever på offentlige videregående skoler i andre fylker
Elever som ifølge folkeregisteret er bosatt i Aust-Agder og går på videregående skoler i
andre fylker, kan etter søknad få fri skyss/skysstilskudd fra Agder Kollektivtrafikk AS
dersom fylkeskommunen har fattet vedtak om tildeling av skoleplass ved den aktuelle
skolen og dekker utgiftene til skoleplassen.
All flytting i skoletiden må dokumenteres ved innsendelse av kopi av flyttemelding.

3.2 Elever hjemmehørende i andre fylker
Agder Kollektivtrafikk AS yter ikke skysstilskudd til elever fra andre fylker som oppholder
seg midlertidig her under skolegang. Disse elevene blir henvist til å søke hjemfylket om
tilskudd til skoleskyss. Dette gjelder enten de kan følge rutegående skyssmiddel eller må
reise på annen måte.
Elever ved privatskoler uten statstilskudd er ikke omfattet av retten til skolekyss i oppll.
kap. 7.

3.3 Reise til og fra kortvarig utredning ved kompetansesentra
Ved manglende utredningskapasitet i fylket kan elever som utredes ved kompetansesentre i
andre fylker få dekket reiseutgifter av Agder Kollektivtrafikk AS etter rimeligste reisemåte.
Kvitteringer fra reisen skal vedlegges søknad om refusjon av reiseutgifter. Kostnader til
overnatting og kost dekkes ikke.
3.4 Tilskudd til helgehjemreiser for internatelever ved en knutepunktskole
Elever med funksjonshemming som etter utdanningsavdelings vedtak er tildelt plass ved
en knutepunktskole i et annet fylke får dekket inntil 13 hjemreiser pr skoleår. Dersom
oppholdet ved skolen kun omfatter deler av skoleåret avkortes antall hjemreiser
tilsvarende.
Retten til skyss, reisefølge og tilsyn for elever i private videregående skoler gjelder bare
innenfor fylkesgrensen i det fylket eleven bor. Når eleven reiser ut av fylket har Agder
Kollektivtrafikk AS ansvar for skyss frem til fylkesgrensen.

3.5 Elever i midlertidig bosted
Barnevernet har ansvaret for skoleskyss til barn bosatt i midlertidig bosted etter
barnevernets vedtak.(Udir 3-2009 pkt 5)

4. SAMORDNING OG ADMINISTRASJON
4.1 Samordning
Agder Kollektivtrafikk AS har på vegne av fylkeskommunen det formelle ansvaret for
skoleskyssen. Planlegging og organisering av skoleskyssen skjer i samarbeid med den enkelte
skole. Det skal organiseres og tilrettelegges et skyssopplegg som er rasjonelt og økonomisk
forsvarlig. Samtidig må skoleskyssen organiseres slik at elevene får akseptabel reisetid.
Det skal i st ørst m ulig grad legges opp t il felles skyssordning for grunnskole og
videregående skole, også for ruter som går gjennom flere kommuner. Det vil derfor være
av stor betydning at ferie, fridager, planleggingsdager og skoletid (start- og sluttidspunkt)
samordnes.
De videregående skoler som ikke ønsker å følge fylkesmannens forslag til skolerute for
ferie, fridager og skoletid, må kontakte Agder Kollektivtrafikk AS vedrørende mulighetene
for skyss.

Alle ruter defineres som lokalt rutesamband og er åpne for alle reiseformål. Dette
innebærer at det i prinsippet ikke skilles mellom skoleruter og «andre ruter ».
«Vedtekter for reiser med rutebil og for opphold på rutebilstasjoner»
(befordringsvedtektene) gjelder følgelig også for skoleelevene.
Elevene skal forevise gyldig skysskort ved eventuell forespørsel under reisen. Ved missbruk
skal skolereisekortet inndras og det påløper en ekstratakst fastsatt av Agder
Kollektivtrafikk for å få kortet tilbake. Har eleven mistet sitt skysskort, utsteder skolen
nytt kort uten kostnad.

4.2 Behandling av søknader om fri skyss/skysstilskudd
Elevene søker skyss via VIGO. Når søknadsmuligheten for skoleskyss i VIGO lukkes, må det
søkes om skyss manuelt på søknadsskjema. Utfylt skjema stemples og signeres av skolen,
og sendes samlet til Agder Kollektivtrafikk AS etter skolestart. Agder Kollektivtrafikk AS
har et register over alle videregående elever i Aust-Agder. Avstandskriteriet i registeret
avgjør om den enkelte elev har krav på fri skoleskyss eller ikke.
Agder Kollektivtrafikk AS sender skolereisekortene til skolene i midten av september.
Elevene vil frem til dette tidspunkt kunne bruke skolereisekortet fra forrige skoleår, eller
inntaksbeviset. Skolereisekortet skal ha bilde og stempel for å være gyldig. Skolene er
ansvarlig for å foreta de kontroller som er nødvendig for å bekrefte at opplysningene som gis
i søknadene er riktige.

4.3 Søknadsfrist
Manuelle søknader om fri skoleskyss med buss skal være Agder Kollektivtrafikk AS i hende
innen den frist som fastsettes av Agder Kollektivtrafikk AS. Skolene informeres om fristen i
god tid før hvert skoleår
Søknad om tilskudd til privat skyssmiddel på hele eller deler av strekningen må leveres
manuelt til skolen. Søknadsfrist er 1. september. For søknader som mottas etter
søknadsfristen og som blir godkjent gis skyssgodtgjørelse fra den dato skolen mottar
søknaden. Agder Kollektivtrafikk AS etterbetaler ikke kompensasjon til elever som ikke
har benyttet sin rett til fri skyss/skyssgodtgjørelse.
5. KLAGEADGANG
Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak og kan påklages jf. fvl. kapittel VI. Et
enkeltvedtak skal som hovedregel begrunnes samtidig med at vedtaket treffes. I saker hvor
det ikke er grunn til å regne med at en av partene vil være misfornøyd med vedtaket, kan
en unnlate å gi samtidig begrunnelse. Dette kan for eksempel være i saker hvor eleven
innvilges skolereisekort etter søknad. I slike tilfeller kan parten kreve en begrunnelse i
etterkant av at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må i så fall fremsettes i løpet av
klagefristen, senest tre uker etter en har mottatt orientering om vedtaket dersom ingen
annen klagefrist løper.
Klagen skal gjøre rede for vedtaket som påklages, årsaken til at du klager, den eller de
endringer du ønsker i vedtaket og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen. Klagen bør dateres og skal undertegnes.
Klagen skal sendes Agder Kollektivtrafikk AS, som vil vurdere om vilkårene for å behandle
klagen foreligger og om det er grunnlag for å oppheve eller endre vedtaket. Dersom en ikke
finner grunnlag for å avvise, endre eller oppheve vedtaket, oversendes klagesaken til AustAgder fylkeskommune. Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkeskommune er klageinstans for saker
om skyss i videregående skole.
Vedtaket kan gjennomføres selv om du har benyttet klageretten. Det er imidlertid adgang
til å søke om utsatt gjennomføring av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42.
Endringer i dette reglement skal godkjennes av fylkesutvalget.

