ANDØY KOMMUNE
SKYSSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

§ 1. Lovgrunnlaget
Det kommunale skyssreglementet bygger på Opplæringslovens § 7 og §13 der omfang og rett til skyss
er definert. I tillegg må Andøy kommune forholde seg til fylkeskommunen sitt skyssreglement som tas
inn som en del av det kommunale reglementet. Dette fordi det er fylkeskommunen som har hovedansvar
for å organisere skyssen.
Kommunestyret har forutsatt at administrasjonen utøver fleksibilitet i behandlingen av søknader som
avviker fra reglementet for skoleskyss.
§ 2. Vinterskyss
Andøy kommune har egen ordning for skyss i vinterperioden. Den innebærer at elever som bor mellom
2 og 4 km fra skolen, får tilbud om gratis skyss i perioden f o m 1.desember t o m 28. (29.) februar.
Denne ordningen gjelder for elevene fra og med 2.årstrinn til og med 4. årstrinn. Første årstrinn har rett
på slik skyss hele året ut fra bestemmelse i Opplæringsloven.
For alle skolene gjelder grenser som går på antall km fastsatt over. For Andenes skole har de som bor
sør om (utenfor) krysset mellom Storgata/Catalinaveien/ Industriveien , krav på slik vinterskyss.
§ 3. Skyss til annen skole enn nærskolen.
Gjennom forskrift om kretsgrenser er det definert hvilken skole elevene skal gå på ut fra bosted. Denne
skolen benevnes som elevens nærskole. Foreldrene kan søke om å få adgang til at eleven kan gå på en
annen skole enn nærskolen.
Dersom foreldre får innvilget sin søknad om å la barn gå på en annen skole enn nærskolen, skjer dette
under forutsetning av at vedtaket ikke innebærer store utgiftsøkninger for kommunen. I de tilfeller der
utgiftene blir store, må foreldrene påregne at de må betale for ekstra utgifter knyttet til skyss på grunn
av dette valget.
Dersom eleven(e) kan bruke allerede oppsatt skoleskyss, så skal kommunen betale for denne skyssen ut
fra persontakst som gjelder for vanlig skoleskyss.
Dersom det må settes opp ekstra skyss med bakgrunn i skolevalget eller påløper andre utgifter, så må
foreldrene dekke merkostnader knyttet til dette.
§ 4. Ankemulighet
Kommunestyret har delegert til rådmann å ta avgjørelser knyttet til skoleskyss. Formannskap er
ankeinstans for administrative vedtak knyttet til skoleskyss. I og med rett til skoleskyss er hjemlet i
Opplæringsloven, er Fylkesmannen endelig ankeinstans.

Vedtatt i formannskapet i sak KS-008/12. Sist endret i kommunestyret 15.12.2015.

