Ås kommune

Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune
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Mariann Jøssang
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 18/02521-3
Møtedato
21.08.2019

Rådmannens innstilling:
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og Rustadtunet
får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, plandager og
øvrige fridager når SFO er åpen.
2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i skolens
ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.
3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune,
vedtas.
Ås, 06.08.2019
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Kommunalsjef oppvekst og opplæring

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1 - Skjematisk oppsett av gjeldende retningslinjer for skoleksyss i Ås og forslag til
endringer
2 - Gjeldende Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, endringer vedtatt
17.2.2016
3 - Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune - forslag til endringer
4 - Høringssvar - Endring av regler for skoleskyss
5 - Høringsbrev - Endring av retningslinje for skoleskyss i Ås kommune 947236_8_1
Saksbehandler sender vedtaket til:
Virksomhetsleder grunnskole
Follo barne- og ungdomsskole
Rustad skole
Sjøskogen skole
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Follo barne- og ungdomsskole (FBU) flyttet skoleåret 2018/2019 til nye lokaler på
Langhus i Ski kommune. Ny lokasjon har medført lenger reisevei for elever fra Ås
kommune. Elevene fra Ås får gratis skoleskyss til og fra hjemmet og skolen, eller
eventuelt fra skolefritidsordningen (SFO). Dette i henhold til opplæringsloven § 7-3.
Ås kommune følger dette regelverket.
Retten omfatter imidlertid ikke skyss på skolens fridager(skoleferier, plandager og
øvrige fridager) når SFO er åpen. Da har foresatte selv ansvar for skyss til og fra
SFO. Beliggenheten til FBU gjør det nå betydelig mer utfordrende å benytte offentlig
transport. Alle foresatte har heller ikke mulighet til å reise i bil.
De øvrige eierkommunene av FBU dekker utgifter til skyss på skolens fridager når
SFO er åpen. Ås kommune vil endre gjeldende retningslinjer, slik at også elever ved
FBU bosatt i Ås kommune får de samme rettighetene til skyss til og fra SFO på
skolens fridager. I tillegg innebærer endringsforslaget at den samme utvidede
rettigheten til skyss også skal gjelde elever ved Rustadtunet samt elever med
funksjonshemming på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud
tilsvarende SFO. Dette for et likeverdig tilbud om skyss.
Fakta i saken:
Rett til skoleskyss reguleres i opplæringsloven. I henhold til opplæringsloven § 7-1
kan elever ha rett på gratis skoleskyss.
Opplæringsloven § 7-3 regulerer skyss for funksjonshemmede eller midlertidig
skadde eller syke. Elever som har rett til skyss etter denne lovparagrafen har rett til
skyss uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted.
Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig
skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra SFO uavhengig av
avstand til hjemmet, jf. opplæringsloven § 13-7. Denne retten omfatter imidlertid ikke
skyss på skolens fridager. Med fridager menes skoleferier, plandager og øvrige
fridager når SFO er åpen.
Ås kommune er den eneste kommunen i Follo som per i dag ikke dekker utgifter til
skyss for elever ved FBU til og fra SFO på skolens fridager.
Rådmannen legger med dette fram forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss
i Ås kommune. Forslaget vil kun endre rettigheter for elever ved FBU, Rustadtunet og
elever med funksjonshemming på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt
tilbud tilsvarende SFO. Endringene innebærer at den ovennevnte elevgruppen får
rett til skyss til og fra SFO på skolens fridager. Øvrige endringer er kun strukturelle.
Vedlagt følger en skjematisk oversikt over gjeldende retningslinjer og forslag til
endret Retningslinje for skoleskyss i Ås kommune, ref. vedlegg 1 og 3.
Forslag til endringer har vært ute på høring i perioden 1. juli -1. august 2019.
Høringsbrevet følger vedlagt, ref. vedlegg 4.
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Høringsinstanser har vært:
- Foresatte til elever ved FBU som er folkeregistret i Ås kommune
- Foresatte til elever ved Rustadtunet
For tiden er det ingen elever med funksjonshemming på 8.-10. trinn som benytter seg
av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO. Denne gruppen foresatte har derfor ikke
vært høringsinstans.
Kommunen har mottatt ett høringssvar. Foresatte som uttalte seg stilte seg positive
til endringsforslaget. Forslag til endringer som ble sendt ut på høring er lagt inn i
forslag til endringer i Retningslinjer for skoleskyss i Ås, ref. vedlegg 3, under punkt
2.5 andre avsnitt og 2.6.
2.5 Skyss til SFO for funksjonshemmede elever
Elever med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og
fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av
avstanden mellom hjemmet og SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.
Funksjonshemmede elever på 8.- 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud
tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet også på skolens fridager,
herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.
2.6 Skyss til SFO på skolens fridager for elever ved Follo barne- og
ungdomsskole og Rustadtunet
Elever ved Follo barne- og ungdomsskole og elever ved Rustadtunet har rett til skyss
til og fra SFO på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager,
når SFO er åpen.
Vurdering:
De øvrige eierkommunene av FBU dekker skyss på fridager når SFO er åpen.
Rådmannen mener at gjeldende retningslinjer bør endres, slik at også elever ved
FBU tilhørende Ås kommune får tilsvarende rettigheter til skyss på skolens fridager.
Det kan være utfordrende for enkeltfamilier å kunne gjøre seg bruk av SFO-tilbudet
på skolens fridager etter at FBU endret lokasjon. Rådmannen mener at SFO bør
være et reelt tilbud for familier med barn på FBU. Tilsvarende utvidede rettigheter til
skyss bør også gjelde elever ved Rustadtunet og funksjonshemmede elever på 8.10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO. Dette for et
likeverdig tilbud om skyss.
Økonomiske konsekvenser:
Skoleåret 2018/2019 var det 6 elever fra Ås kommune som hadde 100 % SFO-plass
ved FBU. Ved Rustadtunet var det 4 elever som hadde SFO-plass. Det var ingen
funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benyttet seg av et kommunalt tilbud
tilsvarende SFO. Rustad skole flytter inn i nytt skolebygg fra høsten 2019.
Rustadtunet har fra skoleåret 2019/2020 mulighet til å utvide kapasitet.
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Antall elever som benytter seg av SFO-tilbudet ved FBU og Rustadtunet samt antall
funksjonshemmede elever på 8.-10 trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud
tilsvarende SFO, vil variere fra år til år. Det er vanskelig å beregne økonomiske
konsekvenser da antall elever og omfang av behov for bistand vil variere.
Det er opplyst følgende priser for skyss:
 Minibuss: kr 204,- pr. elev pr. tur, som blir kr 408,- pr. dag pr elev
Noen elever vil kunne være i behov for taxi, samt ledsager.
Rådmannen anslår at merutgifter til skyss for denne elevgruppen vil ligge i underkant
av kr 100 000,-. Anslaget inkluderer skyssutgifter til minibuss, taxi og ledsagere for
skoleåret 2019/2020.
Alternativer:
Gjeldende Retningslinjer for skoleskyss i Ås endres ikke.
Konklusjon med begrunnelse:
Ås kommune er den eneste kommunen i Follo som per i dag ikke dekker utgifter til
skyss til og fra SFO på skolens fridager, for elever ved FBU. Ved å dekke utgifter til
skyss på skolens fridager denne elevgruppen, vil Ås kommune ha tilsvarende praksis
som de andre eierkommunene.
Det gis tilsvarende rettighet til skyss til og fra SFO på skolens fridager for elever ved
Rustadtunet og funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et
kommunalt tilbud tilsvarende SFO. Dette for et likeverdig tilbud.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

18/02521-3

Side 4 av 4

