
























































































SKOLESKYSS – OVERSIKT OVER PROBLEMSTILLINGER FRA ARENDAL KOMMUNES 
STÅSTED 

Rådmannens stab oppvekst har de senere årene hatt en betydelig økning i budsjettposten 

«Skoleskyss» 

 
1. Takstsystem 

Avtalene om skoleskyss utløp 31.12.2017 og har ikke blitt fornyet da en ikke har 

kommet til enighet.  

I oktober 2017 endret AKT sin pris- og sonestruktur i hele Agder, samt innførte 

mobilbillett. Arendal kommune har stilt spørsmål ved hvilken takst som skal legges til 

grunn ved kommunal delfinansiering. 

AKT mener at grunntaksten som skal legges til grunn er kontantbilletten uten 
rabatter. (I Fædrelandsvennen 1. november 2017 kaller adm. dir Siw Wiken dette 

som en nødbillett)  

Arendal kommune har anført at grunntakst som skal legge stil grunn er rimeligste 
billett.  

Arendal kommune har fått fullt medhold i dette både hos Fylkesmannen og senest 

tolkningsuttalelse fra Udir. av 27.8.2018. Udir skriver bla at «app prisen» bør legges til 

grunn som den billigste enkeltbilletten i de tilfellene slike billetter er rimeligere enn 

andre enkeltbilletter eller klippekorttakst.»   

 

2. Betale for elever som ikke benytter seg av skyssretten? 

 

Fylkesmannen kom 16. august 2016 med et pålegg etter at AKT og flere av 

kommunene i Aust-Agder ikke klarte å komme til enighet. 

 

Kort oppsummert konkluderer Fylkesmannen med at kommunene skal betale refusjon 

etter antall elever som har fått innvilget skoleskyss og takket ja.  

 

AKT sin praktisering innebærer at kommunene i realiteten betaler for alle som har 
rett til skyss. Altså verken begrenset til de som benytter skyss eller har fått innvilget 

skyss og takker ja. Eksempelvis er det mange elever som går på SFO og som ikke 

benytter seg av skoleskyssen. 

 

Arendal kommune mener at denne praksisen ikke er i samsvar med opplæringsloven 

og Fylkesmannens og Utdanningsdirektoratets uttalelser. 

 

Arendal kommune har tatt opp dette med AKT i lang tid uten å få gehør. Det vises bla 

til møte 3. mars 2017, brev av 28. mars 2017 og brev 30. november 2017.  

 

Det følger av opplæringsloven § 13-4, 2. ledd at: Fylkeskommunen skal organisere 

skoleskyssen i samråd med kommunen. Dersom kommunen og fylkeskommunen 

ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og finansierast, kan 

departementet gi pålegg.  

 



I AKT sitt siste forslag til skyssavtale ble deres praksis videreført og kommunens 

innsigelser er ikke kommentert noe mer. Vi oppfatter dette slik at dere ikke ønsker å 

endre praksis.  

 

Et alternativ for kommunen er å forelegge saken for Fylkesmannen. 

 

AKT viser i sist møte i høst at de kjøper inn et nytt system for innmelding av elever. 

Noe mer enn det er ikke sagt. Arendal kommune mener at AKT ikke kan skylde på 

datasystemer, da den løsning Fylkesmannen har fastslått er helt ukomplisert.  

 

 
3. Betale skyss fra hjemmet eller fra nærmeste holdeplass? 

Arendal kommune mente også at kommunen skal betale for skyss fra nærmeste 

holdeplass til elevens hjem, mens AKT mente at en skal betale fra elevens hjem ved 

kilometerbaserte takster. AKT har nå akseptert kommunens syn på dette spørsmålet. 

 

21.11.2018 

Sindre Kvammen 

Jur. seniorrådgiver 

Arendal kommune 
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