
























































































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 



 

 

Ole Jørgen Etholm 

 

 

Notat etter møtet 13.12.2018 

 

 

Kommunenes andel av totale kostnader og kostnadsutvikling km-regulativet 

Kommunene i Agder har en total delfinansiering som tilsvarer ca. 90 MNOK for skoleskyssen. For 

AKTs kostnader knyttet til skoleskyss på MNOK 251, utgjør drosjekostnader ca. 54 MNOK, kostnader 

til båt og foreldrekjøring mv. koster ca. 4,5 MNOK. Kostnader til bussoperatører og andre kostnader 

utgjør ca. 192 MNOK. Inntektene fra kommunal delfinansiering utgjør dermed ca. 36 prosent av 

totale kostnader til skoleskyss i Agder fylkene, og må ansees å nettopp være en delfinansiering. 

Totalt har AKT kostnader på MNOK 742 og av disse utgjør altså kostnadene til skoleskyss MNOK 251. 

Nedenfor vises en oversikt over total fakturering for skoleskyss i perioden 2015-2018 (estimat 2018) i 

Aust-Agder. Oversikten viser at det ikke er noen dramatisk økning gjennom perioden for den enkelte 

kommunen. I tidligere tilsendt notat vises det også til at pris per elev ikke overstiger 

deflatorjusteringen i perioden. Absolutte tall varierer selvsagt med elevantallet fra år til år og må 

hensynstas ved vurdering av en kostnadsøkning. AKT har på slutten av 2018 sendt ut kreditnotaer til 

4 kommuner samt kompensert ytterligere et par kommuner for kostnader for skyss til annen skole 

enn nærskolen. Det er årsaken til at det står et negativt beløp i 2018 under kommunale vedtak. 

 

Det påpekes derfor nok en gang at kostnadsøkningene ikke skyldes km-regulativet og reguleringen av 

dette, men praksis rundt hvilke elever det skal betales kommunal delfinansiering for. Denne praksis 

er endret allerede og vil ytterligere forbedres til kommunenes fordel ved neste skoleår 2019/2020. 



Konsekvenser for endring av oppmåling til holdeplass – skole 

AKT har foretatt en beregning av endret praksis for oppmåling av avstand som legges til grunn for 

beregning av kommunal delfinansiering i en kommune. Som eksempel er det benyttet Tvedetrand 

kommune for skoleåret 2017/2018. For Tvedestrand kommune vil en endring av oppmåling fra 

tidligere Hjem-skole til å beregne holdeplass-skole utgjøre en reduksjon på kr 21 000,- Dette utgjør ca 

0,65% av opprinnelig fakturagrunnlag. Det vil gjøres samme beregning for flere kommuner og AKT vil 

finne en løsning på hvordan dette skal gjøres opp mot kommunene. Dette vil bli tema på 

kommunemøtene i januar. 

 

Ny aldersgrense for barnetakst 

Fra 1.2.2019 er det planlagt å endre aldersgrensen for barn. Til nå har det vært gratis for barn under 

4 år, mens aldersgrensen for barnetaksten har vært 4-15 år. Etter endringen vil det være gratis for 

barn under 6 år og barnetaksten på enkeltbilletter vil gjelde fra 6-17 år. Denne endringen vil kunne 

berøre skoleskyssen hvis man skal legge opplæringsloven til grunn. Dette setter igjen søkelyset på 

det AKT mener er et hinder for å bruke takst som et virkemiddel da slike endringer også kan berøre 

den kommunale delfinansieringen som er en medfinansiering av reelle kostnader til skoleskyss. 

Flere andre fylker vil trolig også innføre denne endringen. Andre fylker vil løse problemstillingen ved 

at de vil definere barn i barnehage som under 6 år og barn på skole som over 6 år (dette gelder ikke 

ved private reiser) og vil således beregne kommunaldelfinansiering av alle barn på skole. Dette er en 

forutsetning for innføringen også i Agderfylkene. Dette regner vi med er uproblematisk. Til dette kan 

det jo tillegges at det aldri har vært beregnet voksentakst av elever i grunnskolen selv om de tidligere 

har gått over aldersgrensen siste skoleår.  

 

Harmonisering av takster i Agderfylkene 

Fra 1.1.2020 vil det være nødvendig å harmonisere takstene mellom Vest-Agder og Aust-Agder. 

Starttaksten i Vest-Agder ligger i dag ca. kr 1,50 over takstene i Aust-Agder. Det vil derfor være større 

kostnader i Vest-Agder enn i Aust-Agder ved harmonisering av takstene. Dette hensyntatt 

forutsetningen om at kommunal delfinansiering i Aust-Agder skal reduseres, som vist i forslaget som 

ble presentert i møtet 13.12.2018. Totalt inntektstap for AKT ved dette forslaget er MNOK 1,1. Totalt 

inntektstap for AKT ved harmonisering av takster fra 2020 vil ligge rundt MNOK 2,5. 



KOMMUNAL DELFINANSIERING

NYE TAKSTER



Status

• AKT har vært i kontakt med divisjonsdirektøren i Udir

– Lovverket er til hinder for å bruke takst som virkemiddel for å øke bruken av kollektivtrafikk

• AKT sender inn innspill til Udir som har lovet å se på saken på ny

• 1.februar innføres nye aldersgrenser for barn

– Konsekvens må avklares opp mot kommunene



Eksisterende takstregulativ



Eksisterende regulativ vs. Soneregulativ - kontantpris



Eksisterende regulativ vs. Soneregulativ – «App-pris»



Forutsetninger

• Forenkle takstregulativet

• Gjøre det billigere for de med lengst reiser?

• Må se fylkene i sammenheng – konsekvens for AKT 

• Høyere starttakst i Vest-Agder



Forslag til enklere takstregulativ

• Innspill fra Østre Agder:

• Innspill fra AKT:



Konsekvenser nytt forslag

• Konsekvens i Vest-Agder: 784 000 i mindreinntekter for AKT

• Totalt inntektstap for AKT: 1,1 MNOK
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Mottakere:  
Kommunene i Aust- Agder og Vest-Agder v/ rådmann  
Østre Agder samarbeidet v/sekretariatsleder  
Setesdal regionråd v/daglig leder  
Listerrådet v/daglig leder  
Lindesnesregionen v/daglig leder  
Region Kristiansand v/daglig leder 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2018/5992 19.12.2018 

 
 

Invitasjon til å søke prosjektmidler - prosjektskjønn 2019 - søknadsfrist 
15.03.2019 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2019 

til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak.  

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine 

utfordringer. Vi inviterer kommunene til å søke om støtte til nye prosjekter i 2019 og eventuelt til 

videreføring av prosjekter.  

 

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019.  

 

Hovedprioritering:  

Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, 

lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler og bidra til utvikling av kvalitet i tjenestene, 

effektiv ressursbruk og bedret økonomistyring. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i 

kommunen.  

 

Prioriteringsområder  

A: Sektorovergripende prosjekter og prosjekter som bidrar til helhetlig styring innenfor følgende 

områder  

- systematisk kvalitetsutvikling av tjenester  

- effektiv ressursbruk  

- økonomistyring  

 

B: Innovasjons- og fornyingsprosjekter innenfor områder som det er særlig fokus p.t nasjonalt eller 

lokalt  

- prosjekter rettet mot barn og unge, for eksempel tverrfaglige omstillings- og samarbeidstiltak 

rettet mot utsatte grupper av barn og unge  

- velferdsteknologi  

- klima- og miljøvennlig omstilling  

 

Avgrensninger/forutsetninger:  

- det gis ikke støtte til rene næringsutviklingsprosjekter  

- det gis ikke støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, eller 

prosjekter som anses som en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet  

http://www.fylkesmannen.no/
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- det gis ikke støtte til ordinære investeringsprosjekter 

- drift av ordinære interkommunale samarbeid støttes ikke  

- prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunen selv som må initiere 

og drive prosjektene  

- for å sikre forankring og forpliktelse til prosjektene forventes det en egenfinansiering fra 

kommunens side  

- prosjekter som er beregnet ferdige innen rimelig tidshorisont vil også bli vektlagt  

 

Prosjekter som naturlig hører inn under andre statlige tilskudds- og støtteordninger vil sees i 

sammenheng med disse ordningene når prosjektskjønn vurderes. Under følger en oversikt over andre 

aktuelle tilskuddsordninger (listen er ikke uttømmende).  

 

Barn og unge  

- tilskudd til kompetanse- og innovasjonstiltak i omsorgssektoren  

- tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom  

- tilskudd til kommunalt rusarbeid  

- tilskudd til personer med sammensatte behov for tjenester, herunder barn og unge med 

sammensatte behov  

 

Lenke til oversikt over tilskudd fra Helsedirektoratet; https://helsedirektoratet.no/tilskudd 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vår helse- og sosialavdeling.  

Lenke til oversikt over tilskudd og prosjektmidler på utdanningsområdet: https://www.udir.no/om-

udir/tilskudd-og-prosjektmidler/ 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vår utdanning- og barnevernsavdeling.  

 

Fylkeskommunene har også en del tilskuddsmidler til friluftslivstiltak i kommunene som kan være 

aktuelt i forhold til satsing på barn og unge.  

 

Velferdsteknologi 

- Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsninger 

- Nasjonalt program for velferdsteknologi 

 

Klima- og miljøvennlig omstilling 

- klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene   

- marin forsøpling  

- verdiskapingsprosjekt naturarven  

 

Lenke til oversikt over tilskuddsordninger innenfor naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, 

forurensing og klima hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust-

-og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Tilskuddsordninger/ 

Lenke til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

  

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vår miljøvernavdeling. 

Søknadens innhold  

- målsetting  

- beskrivelse av utfordringer  

https://helsedirektoratet.no/tilskudd
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Tilskuddsordninger/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Tilskuddsordninger/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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- begrunnelse for virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet  

- organisering  

- tidsplan  

- budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel)  

- søknadssum pr. år  

- overføringsverdi til andre kommuner  

 

Søknader registreres i Kommunal- og moderniseringsdepartementets elektroniske søknads- og 

rapporteringsdatabase (ISORD).  

 

Følg denne beskrivelsen for å registrere kommunens/regionrådets søknadsansvarlig i databasen:  

1. Gå til https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no  

2. Velg ID-porten. Registrering av bruker og pålogging i systemet gjøres gjennom ID-porten. Det 

betyr at saksbehandler må bekrefte sin identitet ved å benytte MinID, BankID, Buypass eller 

Commfides.  

 

Legg inn: fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, rolle – (NB: velg søker), kommune 

(obligatorisk, regionrådene må oppgi regnskapskommunen som søkerkommune).  

Søknadsansvarlig vil motta en bekreftelse på e-post så snart brukeren er aktivert i databasen. Tidligere 

registrerte søknadsansvarlige trenger ikke registrere seg på nytt.  

 

Registrering og søknader kan legges inn fra og med 07.01.2019. 

Vi ber om at interkommunale samarbeidsorganer/råd (Knutepunkt Sørlandet, Listerrådet,  

Lindesnesregionen, Østre Agder-samarbeidet og Setesdal regionråd), som søker om støtte til flere 

prosjekter, angir prioritet. Dette gjelder også enkeltkommuner som søker om støtte til flere prosjekter.  

 

Videre behandling  

Den endelige beslutningen om tildeling av midler, tas av Fylkesmannen på grunnlag av innsendte 

søknader. Ved behov for flere opplysninger eller ønske om å diskutere ideer til  

prosjekter kan det tas kontakt med Karen Junker (37 01 75 59) eller Sølvi Mogseth (37 01 78 39).  

 

Vi legger opp til at kommunene får svar på sine søknader medio mai 2019. 

Med hilsen 
 
 
 
Knut Berg (e.f) Sølvi Mogseth  
Ass. fylkesmann rådgiver 

 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Sølvi Mogseth, tlf: 370 17 839 

 
 
 
 



 

 

Samarbeidsavtale  

felles 

jusnettverk  

 

1. Parter 

 
Følgende kommuner er avtaleparter i samarbeidet: 

Arendal kommune 

Grimstad kommune 

Froland kommune 

Risør kommune 

2. Formål og 

virkeområde 

 

Denne avtale regulerer dekning av kostnader til utvidelse av 

jussnettverket med 1,5 årsverk. 

Formålet med avtalen er å sikre de deltakende kommuner tilgang 

på juridisk bistand i kommunens virksomhet. Jussnettverket fører 

ikke saker for domstol eller fylkesnemnda. 

3. Varighet  

 
Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt partene har signert avtalen. 

 

Avtalen kan sies opp av hver enkelt deltakende kommune med 1 

års varsel, regnet fra første kommende årsskifte. 

 

4. Arendal kommunes 

ansvar  

 

 

Arendal kommune har arbeidsgiveransvaret for stillingene som 

blir tilknyttet det eksisterende jussnettverket i Arendal kommune. 

 

Arendal kommune er forpliktet til å stille jussnettverkets samlede 

ressurser til disposisjon for de deltakende kommunene.   

 

Arendal kommune skal sørge for at tjenesten har hensiktsmessige 

kontorfasiliteter. 

 

5. Økonomi 

 
Risør kommune og Froland kommune dekker kostnadene ved 0,5 

stilling i jussnettverket. Kostnadene fordeles med 50% på Froland 

kommune og 50% på Risør kommune. 

 

Grimstad kommune flytter sin juriststilling over til jussnettverket i 

Arendal kommune, og dekker kostnader til denne stillingen.  

 

Samlet beløp til dekning av 1,5 stilling reguleres hvert år med 

kommunens deflator. 



 

I beløpet ligger også en andel (4%) til dekning av 

overheadkostnader. 

 

Beløpene innbetales med 50% innen 01.04 og 50% innen 01.10 

hvert år. 

  

 

……………………………………   den  ………………………. 201x 

 

 

……………………………………                           …………………………………..  …………………………………… 

 For Arendal kommune                    For Froland kommune  For Grimstad kommune 

 

 

……………………………………   

For Risør kommune    



 

 

Tillegg til virksomhetsplanene for 2019:  
 

«Hvordan skal enheten jobbe med innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring det 

neste året?» 

 

Enhet Leder Beskrivelse 

Østre 

Agder 

regionråd 

 

 

 

 

 

 

Sekretariatsleder  

Ole Jørgen 

Etholm 

Nærings- og samfunnsutvikling – aktivt bidra under prosessen med 

ny Regionplan Agder 2030. Forberede regionen samlet på 

konsekvensen og mulighetene som ligger i etablering av felles 

Agder fra 1.januar 2020. I henhold til felles påvirkningsstrategi for 

kommunene i Østre Agder søke å påvirke beslutningsfattere på 

nasjonalt nivå med sikte på å ivareta regionens interesser. 

Helse- og omsorg: Yte støtte til felles PhD lokalisert til Tvedestrand 

som forsker på gode og effektive løsninger i kommunal 

tjenesteyting. Bidrag til deler av en felles stilling ved 

utviklingssykehjemmet for regionen i Grimstad og samarbeide tett 

med universitetets fagmiljø på teknologiutvikling i 

omsorgssektoren. Utvide TELMA ved Myratunet slik at et stadig 

økende antall pasienter kan få til rådighet telemedisinske 

løsninger tilpasset pasientens behov for kontroll og behandling av 

egen sykdomssituasjon.  

Skole og barnehage: Omfattende tilbud om videreutdanning i regi 

av Østre Agder regionråd og UiA til lærere i grunnskolen for at de 

skal kunne tilfredsstille nye nasjonale krav til formalkompetanse. 

Satsinger er finansiert med store statlige bidrag. Organisere 

DEKOM – desentralisert kompetanseutvikling i grunnskolen i 

samarbeid med UiA. Skolene etterspør kompetanseutvikling i 

henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner og regionrådet 

tilrettelegger et slikt tilbud i samarbeid med universitetet. 

Satsingen er finansiert av statlige midler. Starte arbeidet med 

felles kompetansetiltak rettet mot barnehagene i kommunene 

basert på tildelte statlige midler til formålet fra 2019. 

NAV- på oppdrag av de åtte kommunene og ledelsen for NAV-

Agder inngår regionrådet i sekretariatet for utredning av regionens 

framtidige organisasjonsmodell for tjenesten i de åtte 

kommunene. 

Teknisk sektor: Utrede etablering av flere felles tekniske 

standarder etter modell av den eksisterende veilysnormalen som 

både kommuner og leverandører har stor glede av. 
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