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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Postboks 8111 Dep 

 

0032  Oslo 

 

 

 

 

Skyssrettigheter for elever med opphold i avlastningshjem 
 

Vi viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 06.05.2015, samt til 

tidligere korrespondanse i saken.  

 

Fylkesmannen ber om Utdanningsdirektoratets vurdering av rettighetene til skyss for elever 

med opphold i avlastningshjem. Bakgrunnen for henvendelsen er at Akershus 

fylkeskommune v/Ruter AS opplever at spørsmål om skoleskyss til forskjellige typer 

avlastningshjem dukker opp i stadig nye sammenhenger. Videre opplever Ruter at enkelte 

av avlastningshjemmene ofte ligger langt unna skole og bosted, og at begrepet avlastning 

får en stadig videre betydning. 

 

Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets vurdering av de ulike problemstillingene 

Fylkesmannen tar opp i sin henvendelse. 

 

1. Skal skyss til avlastningshjem sorteres under opplæringslovens 

bestemmelser om skoleskyss? 

Retten til skyss må ses i sammenheng med elevens rett og plikt til opplæring. Retten til 

skyss etter kapittel 7 gjelder i utgangspunktet mellom hjem og skole.  

 

Utdanningsdirektoratet mener at skyss til avlastningshjem også vil måtte omfattes av retten 

til skyss etter opplæringslovens kapittel 7. Avlastningshjemmet vil være å anse som elevens 

hjem de dagene han/hun oppholder seg der. Det avgjørende i disse tilfellene vil være om 

transporten skal bringe eleven til og fra skolen og på den måten sikre at eleven får oppfylt 

sin rett til opplæring. 

 

2. Er det korrekt å tilby skyss kun ved kommunale vedtak om avlastning? 

Utdanningsdirektoratet mener at retten til skyss må avgrenses til de tilfellene der det er 

fattet offentlig vedtak om avlastningshjem. Retten til skyss vil derfor ikke gjelde for private 

ordninger som ikke følger av noe vedtak fra offentlig myndighet. 

 

3. Kan kostnadene for skyssen fordeles på en annen måte enn det 

opplæringsloven § 13-4 angir? 

Utdanningsdirektoratet støtter Fylkesmannens vurdering om at de ordinære regler for 

fordeling av skysskostnadene må gjelde i disse tilfellene. 

 

4. Er det grunnlag for å avgrense skyssrettighetene til skyss innen 

bostedskommunen eller skyss til avlastning i bostedskommunens 

umiddelbare nærhet? 

Utdanningsdirektoratet vurderer at det ikke er adgang til å avgrense retten til skyss for 

elever med vedtak om avlastning til bostedskommunen eller dennes umiddelbare nærhet. Et 

barn som har behov for avlastning, har rett til opplæring på sin nærskole. 

Avlastningshjemmets beliggenhet kan ikke være styrende for retten til skyss. Her vises det 
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også til at det kan være vanskelig å finne et avlastningstilbud i bostedskommunens 

umiddelbare nærhet. 

 

Fylkesmannen tilrår at problemstillingen ses i sammenheng med Utdanningsdirektoratets 

brev til Kunnskapsdepartementet av 13.02.2015 om avklaring av spørsmål om skyss ved 

delt bosted og store avstander. Dette brevet omhandler etter Utdanningsdirektoratets 

oppfatning en annen problemstilling enn retten til skyss i forbindelse med opphold i 

avlastningshjem. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Cathrine Børnes Trude Schiefloe Kanestrøm 

avdelingsdirektør førstekonsulent 
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