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Dispensasjon
Fylkesmannen

fra regelen

om gratis skoleskyss

viser til brev fra Akershus fylkeskommune,

- skoleåret 2018 / 2019
datert 9. januar 2018.

Fylkeskommunen søker om videreføring av dispensasjon
fra bestemmelsene om gratis skoleskyss
for elever som er bosatt i Akershus, og som velger å gå på offentlig eller frittstående videregående
skole i Oslo. I tillegg søker dere om videreføring av dispensasjon for elever som velger å gå på
frittstående videregående skole i Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. Søknaden gjelder for
skoleåret 2018/2019.
Gjeldende regelverk
Opplæringsloven § 7-2 første ledd fastslår at elever i videregående opplæring som bor mer enn 6 km
fra skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse. Også bestemmelsene i § 7-3 om skyss
for funksjonshemmede eller midlertidig skadde eller syke, og § 7-4 om reisefølge og tilsyn, gjelder
for elever i videregående opplæring.
Friskoleloven § 3-7 fastslår at de samme bestemmelsene gjelder for elever som går i frittstående
videregående skoler. Retten til skyss, reisefølge og tilsyn gjelder imidlertid bare innenfor fylkes—
kommunegrensen der eleven bor.
Både i opplæringsloven § 7-2 og i friskoleloven § 3-7 er det åpnet for at departementet kan gi
forskrifter om at skyssbehovet til elevene i særskilte tilfeller og på visse vilkår, kan dekkes på
andre måter. Vilkårene for å gi dispensasjon fra reglene om gratis skoleskyss fremgår av forskrift
til opplæringsloven § 10-3 og av forskrift til friskoleloven § 6-4.
Utdanningsdirektoratet
har i brev 5. november 2013 delegert myndighet til Fylkesmannen å avgjøre
søknader om dispensasjon. Vi kan gi dispensasjon fra bestemmelsen om gratis skyss når følgende
vilkår er oppfylt, jf. forskrift til opplæringsloven:
.

Fylkeskommunen må ha en ordning med subsidierte rabattkort
ikke overstige 50 % av vanlig månedskort for voksne.

for ungdom. Prisen må

0

Et rabattkort må omfatte ordinær reise til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter.

.

Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne nyttes både på dagtid og kveldstid
alle dager. De aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være
godt utbygde og ha jevnlige avganger.

.

Ordningen må omfatte minst hele skoleåret.
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I forskrift
kulepunkt

til friskoleloven
§ 6-4 finnes tilsvarende vilkår, men det er her presisert i andre
at rabattkortet må omfatte reiser til og fra fylkesgrensa
i det fylket der eleven bor.

Fylkesmannens
vurdering
Det fremgår av Akershus fylkeskommunes
søknad at barn og ungdom under 20 år som bor i
Akershus, har tilbud om å kjøpe Ruters 30-dagersbillett
som koster kr 554 kroner for tre soner
eller mer. Tilsvarende
ordinær pris for voksen er 1804 kroner. Billetten er upersonlig og gjelder
ubegrenset kjøring med tog, buss, båt og trikk i hele Oslo og Akershus, og den kan benyttes på
alle ordinære ruteavganger.
Det er ellers presisert i søknaden at det er et godt utbygget kollektivtilbud
langs hovedferdselsårene
mot Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. Ruters rabattkort er da gyldig frem til siste
holdeplass før fylkesgrensen.
Dette omfatter først og fremst tog som på hverdager minimum har
avganger hver time til sentrale stasjoner i disse fylkene. Ruter har også et takstsamarbeid
over
fylkesgrensen
til kommunene
Røyken og Hurum.
Fylkesmannen
vurderer det slik at kollektivtrafikktilbudet
og rabattordningen
som gj elder i
Akershus og Oslo oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringsloven
§ 10-3 og i forskrift til
friskoleloven
§ 6-4.
Konklusjon:
Fylkesmannen
innvilger Akershus fylkeskommune
dispensasjon
fra bestemmelsen
om gratis
skoleskyss for elever som er bosatt i Akershus, og som går i offentlig eller frittstående videregående
skole i Oslo.
Vi innvilger også dispensasjon
fra bestemmelsen
om gratis skoleskyss for elever som er bosatt i
Akershus, og som velger å gå på frittstående videregående
skole i Østfold, Buskerud, Hedmark
og Oppland.
Dersom ordningen med rabattkort virker urimelig for enkeltelever
som blir omfattet
dispensasjonen,
må fylkeskommunen
vurdere disse sakene konkret.
Dispensasjonen
Fylkesmannen
veiledningsplikt

gjelder

skoleåret

2018/2019.

ber Akershus fylkeskommune
ved å sørge for at ordningen

om å være oppmerksom
på sin informasjonsmed dispensasjon
gjøres kjent for publikum.

Med hilsen

Grethe Hovde Parr
utdanningsdirektør

Dokumentet

er elektronisk

John Dietrichson
seniorrådgiver

godkjent.
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