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Rådmannens innstilling: 
Endringer i «Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 20.08.2014» (vedlegg 1) 

vedtas som erstatning for «Retningslinjer i Ås Kommune, 01.08.2014»(vedlegg 2) 

 
Ås kommune, 30.7.2014 
 
Trine Christensen 
Rådmann    Ellen Benestad 
    Oppvekst- og kultursjef
   
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, gjeldende fra  
20.08.2014.docx, Vedlegg 2: Gjeldende retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune_ 
01.08.2014.docx, Vedlegg 3: se HOK-sak 48/13 av 07.11.2013 - Revidering av 
retningslinjer for skoleskyss 
Vedlegg 1: Retningslinjer for skoleskyss i Ås, gjeldende fra 20.08.2014 
Vedlegg 2: Retningslinjer for skoleskyss i Ås, gjeldende fra 01.08.2014 
Vedlegg 3: HOK-48/13 Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
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Alle skolene i Ås 
Steinerskolen i Ås 
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SAKSUTREDNING: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I HOK 07.11.2013 (HOK-48/13 Revidering av retningslinjer for skoleskyss i Ås) ble 
rådmannens innstilling om å revidere retningslinjene for skoleskyss vedtatt. Dette var 
for å kunne gi tilbud om vinterskyss i den mørkeste perioden av året, og omdefinere 
noen av kommunens strekninger som særlig trafikkfarlige/ ikke særlig trafikkfarlig.  
I etterkant er det oppdaget skrivefeil og ulik setningsoppbygging i teksten, og 
rådmannen ønsker med dette å rette opp noe av ordlyden i kommentarfeltet i 
retningslinjen under punkt 4. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei. 
 
 
Vurdering: 
I retningslinjene for skoleskyss under punkt 4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig 

skolevei i Ås er det oppdaget at setningene ikke er likelydende og at det er skrivefeil i 

teksten. Ordlyden i teksten kan virke uklar og gi rom for feiltolkning. 

For at innholdet og ordlyden i teksten skal være likelydende og ikke kunne gi rom for 

feiltolkninger, ønsker rådmannen å gjøre følgende endringer:  

 

1.På strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ 
innkjøringen til Ås kirke står det i kommentaren Strekningen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.  
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn (10. trinn) fra 
og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for elever på 5. -7. trinn (10. trinn). 
Denne setningen er misvisende og kan gi rom for feiltolkninger. I saksdokumentet til 
saken, som ble vedtatt i HOK 07.11.2014, står det at Rådmannen mener denne 
strekningen er å anse som særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret også for elever i 
ungdomstrinnet (saksnr. 13/04268-1). 
 
Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med 
uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 
 
2. Ved kryssing av RV152/Drøbaksveien ovenfor Åsulvsvei står det i kommentaren at 
Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.– 7. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for elever på 5. -7. trinn 
(10. trinn). 
I saksdokumentet(saksnr.13/04268-1)står det at Rådmannen anbefaler at kryssingen 

defineres som særlig trafikkfarlig i vinterhalvåret for elever på 1.-7.trinn. 

Setningen er misvisende og kan gi rom for feiltolkninger. 

I tillegg bør ordlyden endres fra 1.-7.trinn til 2.-7.trinn, da 1.trinn får skyss hele året 

på grunn av at de bor mer enn 2 kilometer fra skolen (jfr. Opplæringsloven §7-1 

første ledd) 
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Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Kryssing av R152 ved Åsulvsvei 

vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 2.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. 

uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. * 

 

3. På strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli og Strekningen mellom 
Teigen og Rød står det i kommentaren at Strekningene vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.   
Denne setningen bør skrives med samme ordlyd som resterende av kommentarene. 
 
Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningene vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   
 
4. På strekningen mellom Melbykrysset og Vassum står det i kommentaren at 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn og for disse 
elevene tilbys det skyss hele året.   
Denne setningen bør skrives med samme ordlyd som resterende av kommentarene. 
 
Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   
 
 5. På strekningen mellom Melbykrysset og Teigen står det i kommentaren at 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og for disse 

elevene tilbys det skyss hele året.  Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 

elever på 5. – 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for 

elever på 5. -7. trinn. 

Denne kommentaren bør skrives med samme ordlyd som resterende av 
kommentarene. 
 

Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Strekningen vurderes som særlig 

trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.  Det tilbys skyss hele året for disse elevene.   

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med 

uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 

 

6. Ved kryssingen av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta står det i 

kommentaren at Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. 

trinn (10.) fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 

I saksdokumentet (saksnr.13/04268-1) står det at Rådmannen anser kryssingen som 

særlig trafikkfarlig hele året for 1.-4.trinn, og særlig trafikkfarlig fra og med uke 41 

t.o.m. uke 7 for elever på 5.-7.(10.)trinn. 

På denne strekningen får 1.trinnselevene helårs skoleskyss, da avstanden er mer 

enn to kilometer. Det vil derfor være 2.-4. trinn som tilbys helårsskyss, og 5.-7.trinn, 

samt ungdomstrinnet, som tilbys vinterskyss. 

 

Rådmannen anbefaler at ordlyden endres til Kryssingen vurderes som særlig 
trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn*. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
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Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10.trinn fra og med uke 
41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

 

Rådmannen anbefaler at følgende kommentar tilføyes til retningslinjen: 

* 1.trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn to 

kilometer. 

 
 
Konsekvenser: 
Det vil kunne gi rom for feiltolkninger av retningslinjen om skoleskyss i Ås, om ikke 

innstillingen til rådmannen om endringene i kommentarene i retningslinjen i punkt 4 

«Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei» vedtas. Dette kan føre til feil i 

saksbehandling og at vedtak gjøres på feil grunnlag. Dette kan igjen føre til økt 

antall klagesaker. 

 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtaket vedtatt 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannens anbefaling til endringer i retningslinjer for skoleskyss i Ås vedtas og 
gjøres gjeldende fra 20.08.2014 (se vedlegg 1: retningslinje for skoleskyss i Ås) 
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