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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Tilsynsrapport Skoleskyss 2022 - orientering til kontrollutvalget 
 
Utrykt vedlegg 
Kontrollutvalgets sak 72/22 Tilsynsrapport - Skoleskyss 2022 (møte 01.12.2022) 
  
Saksopplysninger 
Statsforvalteren har gjennomført et tilsyn på barn og unges rett til skoleskyss, jf. 
opplæringsloven kapittel 7. 
Statsforvalteren vurderte det slik at Melhus kommune ikke overholder regelverket på alle 
områder som tilsynet omfattet: 
  
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 ga tilbakemelding til Statsforvalteren i brev av 15.09.2022 
  
På kontrollutvalgets møte 1. desember 2022 ble det under sak 72/22 Tilsynsrapport – 
Skoleskyss 2022, vedtatt å be rådmannen om en orientering om tilsynsrapporten. 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:  
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan tiltakene følges opp, 
orienteringen gis på utvalgets første møte i 2023. 
  
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av  08.12.2022 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om  hvordan tiltakene følges opp. 



  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
  
  
 
 


