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Overordnet målsetting for 
skoleskyssen 
 
Fylkeskommunen har som målsetting å legge til rette for en trafikksikker, 
miljøvennlig og trivelig skoleskyss som er rasjonell og økonomisk forsvarlig. 

 

1. 1. Ansvar for skoleskyss 
Ref.: Opplæringslova §13-4. 

1.1. Planlegging og organisering 

Fylkeskommunen ved Innlandstrafikk administrerer og organiserer skoleskyssen etter dette 
regelverk i samarbeid med de videregående skolene, videregående opplæring og 
transportørene. 

Skoleskyssen organiseres i henhold til vedtatt skolerute. 

1.2. Økonomisk ansvar 

Ref.: Opplæringslova § 13-4 

Fylkeskommunen skal finansiere skyss til videregående opplæring i samsvar med 
Opplæringslovas §§ 7-2, 7-3 og 7-4 med tilhørende forskrifter. 
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2. Rett til skoleskyss 

2.1. Hvem skyssordningen omfatter 

Skyssordningen omfatter elever som ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse og er bosatt i 
Innlandet.  

Elever som er hjemmehørende i Innlandet, jf. 1. avsnitt ovenfor, og går på skole i andre fylker, 
kommer inn under ordningen. 

Tilsvarende gjelder for private videregående skoler, jf. punkt 2.6. 

Deltidselever må ha elevstatus for å ha rett på skyss. 

Skyss eller skyssgodtgjørelse gis ikke til elever hjemmehørende i andre fylker.  

2.2. Skoleskyss mellom bosted og skole 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 og merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) til § 13-4 

Skoleskyss er daglig skyss mellom bosted og skole til skolens ordinære start- og sluttider. 
Skoleskyssen organiseres med kollektivtransport. 

2.3. Avstand mellom bosted og opplæringssted 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 

Elever som har mer enn 6 km mellom bosted og opplæringssted en veg, har rett til fri skyss.  

Det må forventes at elevene går en rimelig avstand til holdeplass. 

Bor eleven på hybel eller internat regnes dette som elevens bosted i de tilfeller dette ligger 
nærmere skolen enn folkeregistrert bosted.  

Avstand skal regnes langs korteste veg, og gjelder fra inngangsdøren hvor eleven bor til 
skolens hovedinngang. Dette kan være både offentlig og privat veg som er åpen for allmenn 
ferdsel, samt gang- og sykkelveger. Stier, gutuer og tråkk som er i allment bruk gjennom hele 
året, betraktes som skoleveg. 

Oppmåling skjer ved bruk av elektroniske kartsystemer. Privat oppmåling godtas ikke. 
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2.4. Skyss for elever med varig funksjonshemming eller 
sykdom 

Ref.: Opplæringslova § 7-3 med merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) 

Elever med varig funksjonshemming eller sykdom har rett til fri daglig skoleskyss uavhengig 
av avstanden mellom hjem og skole, jf. punkt 2.3. 

Opplæringslova setter som vilkår for skyss at funksjonshemmingen, skaden eller 
sykdommen tilsier at eleven har et reelt behov for skyss. Dette skal dokumenteres med 
helsefaglig uttalelse. Det er den som søker om slik skyss som er ansvarlig for at erklæring 
med nødvendig skyssbehov og forutsetninger foreligger. 

2.4.1. Midlertidig skade eller sykdom 

Ref.: Opplæringslova § 7-3 med merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) 

Elever med midlertidig skade eller sykdom har rett til fri daglig skoleskyss uavhengig av 
avstanden mellom hjem og skole, jf. punkt 2.3. 

Midlertidig skoleskyss benyttes når eleven har en skade eller en sykdom, og det er nødvendig 
med transport i en kortere periode. 

Det etablerte skyssopplegget skal så langt som mulig benyttes. Spesialskyss etableres kun 
dersom helsefaglig uttalelse tilsier dette. 

Elever som er blitt syke eller skadet i løpet av skoledagen vil selv ha ansvaret for eventuell 
skyss hjem.  

Elever har ikke krav på skyss til/fra lege, tannlege, fysioterapeut eller annen 
medisinsk/psykologisk behandling 

2.5. Voksne med rett til videregående opplæring 

Ref.: Opplæringslova §§ 3-1, 4-3A, Udir-2-2008, Udir-4-2009 

Voksne som er tatt inn med voksenrett i ungdomsopplæringen har skyssrett på lik linje med 
elever med ungdomsrett. 

Deltakere som tar videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne, jf. opplæringslova 
§ 4A-3, har ikke rett på gratis skyss. 
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2.6. Skyss til private videregående skoler 

Ref.: Opplæringslova §§ 3-11, 7-2, 7-3, 7-4 og Privatskolelova § 3.7 

Elever ved private videregående skoler med statsstøtte, har rett til skyss etter reglene som 
gjelder for offentlige skoler. Retten til skyss, reisefølge og tilsyn for elever i private 
videregående skoler gjelder bare innenfor fylkesgrensen i det fylket der eleven bor.  

Dette gjelder også for elever med funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. 

2.7. Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider 

Ref.: Merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) til Opplæringslova §§ 7-2 og 13-4 

Det settes ikke opp skyss til avvikende start- og sluttider som for eksempel ved 
heldagsprøver, tentamen, eksamen, fritimer, skoleavslutning eller andre forskyvninger i 
skoletiden. 

2.8. Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler 

Ref.: Opplæringslovas §§ 4-1, 7-2 og Fagskoleloven 

Reglementet gjelder ikke for lærlinger. Lærlinger defineres ikke som elever og har derfor ikke 
rett til skyss etter Opplæringslovas bestemmelser. 

Elever som får sluttopplæring på skole, ikke i bedrift, fremstiller seg til fag- eller svenneprøve 
som elever, og har derfor rett til skoleskyss etter samme kriterier som andre elever. 

Studenter ved fagskoler omfattes ikke av Opplæringslovas bestemmelser og har dermed ikke 
rett til skyss eller skyssgodtgjørelse. 
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3. Skyssgodtgjørelse 

3.1. Full skyssgodtgjørelse 

Eleven har rett til full skyssgodtgjørelse i de tilfeller fylkeskommunen ikke gir tilbud om gratis 
skyss. 

I forskrift til Opplæringslova § 10-1, annet ledd, fastslås det at det er fylkeskommunen som 
kan velge om eleven skal få gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse.  

Dette gjelder også ved manglende skysstilbud for strekningen bosted – nærmeste 
holdeplass når denne er over 3 km en veg. 

Ved bruk av privat bil blir skysskostnadene dekket etter satsene for pasientreiser. 

Eventuelle nødvendige kostnader som er større enn det satsen dekker, som bompenger e.l. 
må dokumenteres gjennom kvittering. Parkeringsavgift e.l. dekkes ikke. 

Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis. For at reiseutgifter skal bli refundert må det 
fremlegges egen søknad. 
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4. Elevens bosted 

4.1. Folkeregistrert adresse/hybeladresse 

Elevens bosted er elevens adresse registret i Folkeregisteret i henhold til lov om 
folkeregister. 

Dersom eleven bor på hybel eller internat blir dette regnet som elevens bosted hvis den ligger 
nærmere skolen enn folkeregistrert adresse. 

Elever som bor midlertidig andre steder, f.eks. hos familie eller venner, har ikke skyssrett. 
Dette gjelder selv om oppholdet skyldes sykdom eller lignende hos foresatte. 

4.2. Delt bopel 

Ref.: Udir-3-2009 pkt. 4 

Det gis skyss til begge bosteder når det er et fast og forutsigbart opplegg.  
Skyssen skal organiseres med kollektivtransport.  

4.3. Elev i fosterhjem/avlastning 

Skyss mellom fosterhjem/avlastningshjem og opplæringssted dekkes på samme måte som 
mellom ordinært bosted og opplæringssted i henhold til pkt. 2.3.  

4.4. Midlertidig bosted 

Ref.: Udir-3-2009 pkt. 5 

For barn og unge som er under barnevernets omsorg i en barnevernsinstitusjon, er det 
barnevernet som har det økonomiske og praktiske ansvaret for skyssen. 

Ved opphold på behandlingsinstitusjoner dekkes skyss innen overkommelig avstand. 

4.5. Hjemreise i helger og ferier 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 

Elever som bor på hybel/internat får ikke dekket utgifter i forbindelse med hjemreiser i helger, 
ferier eller på fridager. 
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5. Elevens opplæringssted 

5.1. Opplæring i andre fylker 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 

Elever hjemmehørende i Innlandet som får opplæring i andre fylker, kommer inn under 
skyssordningen. 

Elever hjemmehørende i Innlandet som går på private videregående skoler godkjent etter 
friskoleloven eller statlige videregående skoler, kommer inn under skyssordningen. 

Refusjon av reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte med kollektiv transport og må 
avklares med hjemfylket snarest mulig etter skolestart.  

Skyss gjelder den daglige reise mellom bosted/hybel og skole, hvis denne er over 6 km en 
veg. Reise mellom bosted og hybel/internat dekkes ikke. 

5.2. Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 og merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997 – 1998) til § 7-2 

Elever som har yrkesfaglig fordypning i arbeidslivet i henhold til godkjent opplæringsplan, har 
rett til skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglig skoleskyss.  

Reise mellom hjem og hybel dekkes ikke. 

Skyss dekkes ikke i skolens ferie/fridager/helg. Elevene skal benytte kollektivtransport og i 
utgangspunktet benytte sitt ordinære skysskort. Ved reise på andre strekninger, eller hvis 
eleven ikke har krav på skyss mellom hjem og skole, skal Innlandskort ungdom benyttes.  

5.3. Alternativ opplæring/undervisning flere steder 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 

Skolen har det økonomiske ansvar for skyss dersom undervisningen en eller flere dager i uka 
er lagt utenfor skolens geografiske området. Dette gjelder også skyss til aktiviteter utenfor 
skolen i skoletiden. 
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6. Andre opplysninger 

6.1. Skysstandard 

Ref.: Vegtrafikkloven, befordringsvedtektene 

Fylkeskommunen er ansvarlig for å organisere og tilrettelegge en mest mulig rasjonell og 
økonomisk forsvarlig skoleskyss. 

6.2. Gangavstand 

Det kan normalt ikke kreves skyss dersom avstanden mellom bosted og nærmeste 
holdeplass er under 3 km. 

6.3. Reisefølge og tilsyn 

Ref.: Opplæringslova §§ 7-4, 9a-3, og merknader fra Ot.prp. 46 (1997-1998) til § 7-4, Udir 3-
2009, pkt.11 

Eleven har rett til nødvendig reisefølge/ledsager. I tilfeller hvor eleven ikke kan reise alene, og 
hvor det er påkrevd med reisefølge/ledsager, har skolen ansvaret for å skaffe, organisere og 
finansiere slik reisefølge.  

6.4. Reisetid 

Ref.: Opplæringslova § 7-2 
 
Det settes ingen grenser for hvor lang en daglig reise mellom bopel og skole kan være. 
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7. Søknad og klageadgang 

7.1. Rutiner – søknad om skoleskyss 

Alle elever i videregående skole med folkeregistrert adresse i Innlandet må søke om 
skoleskyss eller skysstilskudd i MinSkyss. Dette gjelder også elever som søker om skyss på 
grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade. Legeerklæring eller annen relevant 
dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

7.2. Vedtak om skoleskyss 

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 

Innlandstrafikk fatter vedtak. 

7.3. Klageadgang 

Ref.: Forvaltningslovens §§ 28, 29. Opplæringslova § 15-2 

I henhold til forvaltningsloven kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse. For elever i videregående skole vil klageinstansen være fylkeskommunens 
klagenemnd. 

Klagen sendes til det forvaltningsorgan som først har truffet vedtaket. Underinstansen kan 
omgjøre vedtaket til gunst for klager. Opprettholdes vedtaket, oversendes klagen til 
fylkeskommunens klagenemnd som fatter endelig vedtak. 
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8. Skyssbevis 

8.1. Skysskort 

Det benyttes elektroniske skysskort i skoleskyssen, Innlandkortet Skoleskyss. 

Skysskortet skal fremvises ved påstigning. Kan ikke skysskortet fremvises skal det betales 
ordinær billett. 

8.2. Mistet skysskort 

Elever som mister eller får ødelagt sitt skysskort, må straks bestille nytt kort. Midlertidig 
skyssbevis utstedes av skolen. Det kan kreves et gebyr på kr. 150,- for utsendelse av nytt 
skysskort etter en skjønnsmessig vurdering.  

8.3. Feil grunnlag 

For elever som har fått skoleskyss på feil grunnlag kan vedtaket omgjøres og skysskort 
inndras.  

Skyssgodtgjørelse utbetalt på feil grunnlag kan kreves tilbakebetalt. 

8.4. Kontroll og sanksjoner 

Håndbok for kollektivreiser for Innlandstrafikk legges til grunn ved kontroller og sanksjoner i 
skoleskyssen.  

Ved hærverk på skyssmidlet vil eleven være erstatningspliktig. 
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9. Samordning 
Ref.: Opplæringslova § 13-4 

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere skoleskyssen og kan avgjøre at flere elever må 
benytte samme skyssmiddel. Det legges opp til fells skyssordning for grunnskole og 
videregående skole. De videregående skolene skal ta organisering av skyss med i 
vurderingene når skolerute og skolens start- og sluttider fastsettes. 

 

10. Streik 
Ref.: Brev datert 11.11.1996 fra Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartementet 

Fylkeskommunen organiserer ikke alternativ skyss ved streik blant lærere eller transportører. 

 

11. Endringer i reglementet 
Innlandstrafikk gis myndighet til å foreta mindre endringer. Endringer av vesentlig art eller 
som har betydning for elever, skal godkjennes av fylkestinget.  



15 | Skyssreglement for elever 
i videregående skoler  Vedtatt 

 

 

 

innlandetfylke.no 


	1. 1. Ansvar for skoleskyss
	1.1. Planlegging og organisering
	1.2. Økonomisk ansvar

	2. Rett til skoleskyss
	2.1. Hvem skyssordningen omfatter
	2.2. Skoleskyss mellom bosted og skole
	2.3. Avstand mellom bosted og opplæringssted
	2.4. Skyss for elever med varig funksjonshemming eller sykdom
	2.4.1. Midlertidig skade eller sykdom

	2.5. Voksne med rett til videregående opplæring
	2.6. Skyss til private videregående skoler
	2.7. Skyss som avviker fra skolens ordinære start- og sluttider
	2.8. Lærlinger, lærekandidater og studenter ved fagskoler

	3. Skyssgodtgjørelse
	3.1. Full skyssgodtgjørelse

	4. Elevens bosted
	4.1. Folkeregistrert adresse/hybeladresse
	4.2. Delt bopel
	4.3. Elev i fosterhjem/avlastning
	4.4. Midlertidig bosted
	4.5. Hjemreise i helger og ferier

	5. Elevens opplæringssted
	5.1. Opplæring i andre fylker
	5.2. Yrkesfaglig fordypning som del av undervisningen
	5.3. Alternativ opplæring/undervisning flere steder

	6. Andre opplysninger
	6.1. Skysstandard
	6.2. Gangavstand
	6.3. Reisefølge og tilsyn
	6.4. Reisetid

	7. Søknad og klageadgang
	7.1. Rutiner – søknad om skoleskyss
	7.2. Vedtak om skoleskyss
	7.3. Klageadgang

	8. Skyssbevis
	8.1. Skysskort
	8.2. Mistet skysskort
	8.3. Feil grunnlag
	8.4. Kontroll og sanksjoner

	9. Samordning
	10. Streik
	11. Endringer i reglementet

