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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport på skoleskyss 2022 til orientering. 
 
Vedlegg 
Tilsynsrapport - Skoleskyss 2022 
Tilbakemelding fra Melhus kommune vedrørende tilsyn på skoleskyss 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom 
blant annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det 
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunene.  
  
Statsforvalteren har gjennomført et tilsyn på barn og unges rett til skoleskyss, jf. 
opplæringsloven kapittel 7.  I tilsynet tas det ikke stilling til om skoleskyssen som gis i seg 
selv er forsvarlig, om avstandskrav er oppfylt, eller om det foreligger særlig farlig eller 
vanskelig skolevei. Statsforvalteren har vurdert om kommunen sin saksbehandling er i 
samsvar med kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven. Voksnes rett til skoleskyss er 
ikke en del av tilsynet. 
Statsforvalteren har kontrollert følgende undertemaer:  
1. Plikt til å gi informasjon om retten til skoleskyss, jf. opplæringsloven kapittel 7 jf. § 13-4. 
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2. Plikt til å fatte enkeltvedtak om skoleskyss, jf. opplæringsloven kapittel 7 jf. § 13-4 og 

forvaltningsloven §§ 2, 11a, 17, 23, 24, 25 og 27. 
  
Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet 
til skoleskyss, og gjennom dette bidra til økt rettssikkerhet for elevene. 
Tilsynet ble åpnet 31. januar 2022, Statsforvalteren presenterte foreløpige vurderinger og 
konklusjoner i en foreløpig tilsynsrapport datert 8. april 2022, endelig tilsynsrapport er datert 
20. mai 2022 (vedlegg). 
  
 Statsforvalteren vurderer det slik at Melhus kommune ikke overholder regelverket på alle 
områder som tilsynet omfatter: 
  
Plikt til å informere om retten skoleskyss  
Melhus kommune skal sørge for at foreldre og elever får informasjon om retten til skoleskyss 
etter opplæringsloven og forvaltningsloven. Melhus kommune må i den forbindelse sikre at 
• foresatte informeres om retten til skoleskyss, om retten til nødvendig reisefølge og 

nødvendig tilsyn og om hvordan de skal gå frem for å søke  
  
Plikt til å fatte vedtak om skoleskyss  
Melhus kommune skal sørge for at det fattes vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven og 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, jf. opplæringsloven. Melhus kommune må i den 
forbindelse sikre at vedtak om skoleskyss inneholder: 
• informasjon om hvordan skyssen for den enkelte elev organiseres, og om den dermed er 

forsvarlig  
• individuelle vurderinger av elevens rett til skoleskyss  



• opplysninger om hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hovedhensyn som 
har vært avgjørende for konklusjonen  

• opplysninger om elevens mulighet til å uttale seg  
• en vurdering av hva som er barnets beste, og beskrivelse av hvordan dette hensynet er 

vektet opp imot andre hensyn i saken 
  
Statsforvalteren ga Melhus kommune frist til 1. oktober 2022 med å rette opp manglene som 
ble avdekket under tilsynet. Innen samme frist skulle kommunen sende inn en kort 
redegjørelse for hvordan kommunen vill rette manglene. 
Melhus kommune har gitt tilbakemelding til Statsforvalteren i brev av 15.09.2022 (vedlegg). 
  
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport og Melhus kommunes svar til 
Statsforvalteren for utfyllende informasjon om tilsynet. 
  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Statsforvalterens tilsynsrapport 
og Melhus kommunes svar til Statsforvalteren til orientering, og legger dette til grunn som en 
del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune. 
 
 


