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Høring - Retningslinjer for rett til skoleskyss i Rindal kommune 
 
Lokale retningslinjer for skoleskyss er sist behandlet i kommunestyret den 30.3.2016, KS-018/16.  
Disse har vært gjeldende fra 4.4.2016. 
 
Kommunen er etter opplæringsloven § 13-4 ansvarlig for skyss av grunnskoleelever og voksne som 
har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei. Fylkeskommunen skal organisere 
skoleskyssen i samråd med kommunen.  
 
Fra 1. januar 2019 samarbeider Rindal med Trøndelag fylkeskommune om skoleskyss for elever i 
grunnskolen. Det er derfor naturlig at retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag ligger til grunn for 
lokale retningslinjer for skoleskyss i Rindal fra neste skoleår. Det er etablert samarbeid med 
fylkeskommunen og ATB, som har ansvar for skyss i Trøndelag. Fylkeskommunen har retningslinjer 
for skoleskyss Grunnskoler, sist vedtatt i fylkestinget 25.4.2018 (sak 67/18).  
 
Retningslinjer for rett til skoleskyss i Rindal kommune legges fram for behandling i driftsstyret  
19. mars og i kommunestyret 2. april 2019. 
 
Høringsfristen er satt til 11. mars 2019. Innspill sendes til post@rindal.kommune.no.  

 
 
Rådmannens foreløpige vurdering: 
Opplæringslova §7-1 om skyss og innlosjering. 
«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 
1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett 
til gratis skyss utan omsyn til veglengda.» 
 
Begrepet og forståelsen av «særleg farleg eller vanskeleg skoleveg» må defineres spesielt i lokale 
retningslinjer for kommunen. Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss pga. særlig farlig 
eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er under 4 km, eller under 2 km for  
1. årstrinn. Rundskriv fra Udir-3-2009 «Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss» 
kapittel 12 hjelper oss å vurdere og definere om skoleveien er «særlig farlig eller vanskelig».  
 
Gjeldende lokale retningslinjer for skoleskyss i Rindal, fra 4.4.2016 : 
1. Alle elever i 1. og 2. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 2 km, har rett til fri skyss. 
2. Alle elever i 2. – 10. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 4 km, har rett til fri skyss. 
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3. Elever i 1. trinn som har over 1 km gardsvei får skoleskyss fram til holdeplass. Elever i 2. – 10. 
trinn som har over 2 km gardsvei, får skoleskyss fram til holdeplass.  

4. Følgende grupper med kortere skolevei enn dette har likevel rett til fri skyss: 
a. Alle i 1. – 10. trinn som må ferdes etter Fylkesvei 65 der det ikke er gangvei 
b. Alle i 1. – 7. trinn som bor vest for undergangen ved Torshall. 
c. Alle i 1. – 4. trinn som må ferdes etter disse veiene der det ikke er gangvei: 

i. Fylkesvei 340 Bolme – Rindal 
ii. Fylkesvei 340 Mjohøl - Rindal 

iii. Fylkesvei 341 gjennom Romundstadbygda 
iv. Fylkesvei 342 Grønlifeltet 

d. Alle på 5. – 7. trinn som må ferdes etter fylkesvei uten gangvei og som faller utenfor 
punkt 4a og 4b, får vinterkort i periode 01.11.-31.03. 

Det gis anledning til å søke om dispensasjon fra ovennevnte regelverk for elever som av ulike årsaker 
faller utenom enkeltpunkter i regelverket. Slike søknader avgjøres av rådmannen. 
 
Gangavstand mellom heim og skole, punkt 1 og 2. 
Skyssgrensa i opplæringsloven og retningslinjer for skoleskyss i Tøndelag gir elever i 1. trinn som har 
mer enn 2 km gangavstand fra egen utgangsdør til skolens hovedinngang rett til fri skyss. Elever i 2.-
10. trinn har rett til fri skyss når gangavstanden er mer enn 4 km. Denne bestemmelsen er generell og 
gjelder som et minimumskrav til lokale retningslinjer. 
 
Ved revidering av lokale retningslinjer i 2016 ble det gjort en grundig vurdering av rett til skyss for 
hvilke aldersgrupper, på hvilke strekninger, til hvilken årstid, og en generell anbefaling om at flest 
mulig elever bør gå eller sykle til skolen ut fra et folkehelseperspektiv om at daglig fysisk aktivitet har 
en positiv helseeffekt for den enkelte skoleelev. Trygg Trafikk fremholder også verdien av at barn, der 
det er mulig, bør gå til skolen. På nettsiden sin om skolevei skriver Trygg Trafikk «Barn som går eller 
sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.» 
 
Per i dag får elever på 2. trinn fri skyss i Rindal dersom de bor mer enn 2 km fra skolen. Dette er en 
utvidet rett sammenliknet med opplæringsloven/retningslinjer for Trøndelag, som kun gir elever på 
1. trinn denne retten. Dersom grensen for fri skyss for 2. trinn skal tilpasses bestemmelsene i 
opplæringsloven som er 4 km, vil elever i 2. trinn som bor på Moan og ved Bolmeng/Torshall miste 
retten til fri skyss. Gangavstand til skolen for disse elevene vil være pluss minus 3 km. Andre elever i 
2.-4. trinn som bor mer enn 2 km fra skolen, bor langs veistrekninger som mangler gangvei, og vil 
derfor etter gjeldende lokale retningslinjer ha fri skyss. 
 
Lokale retningslinjer bør tilstrebes å være mest mulig sammenfallende med retningslinjer for 
Trøndelag. Selv om avstandsgrensen generelt i Trøndelag for elever i 2. trinn er 4 km, foreslår 
rådmannen at alle elever i 1. og 2. trinn i Rindal fortsatt får fri skyss dersom de bor lengre enn 2 km 
fra skolen. Konsekvensen av dette er at kommunen betaler skyssen for elever i 2. trinn som har 
mellom 2 og 4 km skolevei. 
 
Avstand langs gardsvei til holdeplass, punkt 3. 
Retningslinjer for Trøndelag (punkt 5.4) viser til Ot.prop. nr. 46 (1997-98) og Udir  3-2009.  
Skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen/gangavstand mellom heim og skole. Det 
kreves at eleven går fram til nærmeste holdeplass innenfor en rimelig gangavstand. Hva som er 
rimelig avgjøres etter en konkret vurdering av bl.a elevens alder, trafikksikkerhet og 
fremkommelighet på strekningen. 
 
 
Trøndelag foreslår at følgende norm benyttes for en generell vurdering: 

o 1. trinn – 1 km 
o 2. og 3. trinn – 1,5 km 
o 4.-7. trinn – 2 km 



o 8.-10. trinn – 3 km 
 
Lokale retningslinjer i Rindal har samme norm for elever i 1. trinn. Per i dag får elever fra 2.-10. trinn 
som har over 2 km gardsvei, skoleskyss fram til holdeplass. Dette betyr at lokale retningslinjer ikke 
oppfyller forslag til norm i Trøndelag for elever i 2. og 3. trinn. Elever i 8.-10. trinn har en bedre 
ordning i Rindal enn Trøndelag generelt. 
 
Rådmannen foreslår at punkt 3 i lokale retningslinjer tilpasses den generelle normen for Trøndelag.  
I praksis vil dette bety at: 

- elever i 1. trinn får ingen endring 
- elever i 2. og 3. trinn får et bedre tilbud, fra 2 km til 1,5 km 
- elever i 4.-7. trinn får ingen endring  
- elever i 8.-10. trinn får en innskjerpet rett til skyss, fra 2 km til 3 km gangavstand etter 

gardsvei og til holdeplass. 
 
Særlig farlig eller vanskelig skolevei, punkt 4. 
Det er ved tidligere revideringer gjort en vurdering om at alle fylkesveier i Rindal er å anse som 
såpass farlige og vanskelige at det utløser rett til skoleskyss hele eller deler av året for ulike 
aldergrupper. 
 
4 a.  Per i dag får alle i 1. – 10. trinn som må ferdes etter Fylkesvei 65 der det ikke er gangvei fri skyss. 
Rådmannen foreslår i tillegg at alle i 1. – 10. trinn som må ferdes etter fylkesvei 6164 på strekningen 
fra Mjohøl til Djupdalsbrua får fri skyss. 
 
4 b.  Per i dag får alle i 1. – 7. trinn som bor vest for undergangen ved Torshall fri skyss. 
Da retningslinjene ble revidert i 2016 var det en utfordring at undergangen på gangbanen ved 
Torshall/Bolme ble fylt med vann og derfor var ufremkommelig i perioder. Avdelingsleder for anlegg 
(inkludert vei) opplyser at dette problemet nå er utbedret. Rådmannen vurderer derfor at det skal 
være mulig å bruke undergangene ved Torshall og Bolmeng også i perioder med mye nedbør. I tillegg 
er området opplyst med gatelys. 
 
Rådmannen foreslår at 4 b. endres til at alle elever i 1. – 7. trinn som bor vest for Bolmekrysset 
(Bolmeng) får fri skyss.. Avstand mellom Bolmekrysset (Bolmeng) og skolen er mer enn 2 km, men 
under 4 km. Forslag til endring vil få betydning for elever i 3.-7. trinn som bor vest for undergangen 
ved Torshall.  
 
4 c.  Per i dag får alle i 1. – 4. trinn som må ferdes etter disse veiene der det ikke er gangvei fri skyss: 

i. Fylkesvei 340 Bolme – Rindal 
ii. Fylkesvei 340 Mjohøl - Rindal 

iii. Fylkesvei 341 gjennom Romundstadbygda 
iv. Fylkesvei 342 Grønlifeltet 

 
Rådmannen foreslår følgende korrigeringer/endringer i teksten, til: 
Alle i 1. – 4. trinn som må ferdes etter disse veiene der det ikke er gangvei: 

i. Fylkesvei 6164 - Bolme barnehage – Rindal 
ii. Fylkesvei 6164 - Djupdalsbrua – Rindal  

iii. Fylkesvei 6166 - langs Romundstadbygdvegen 
iv. Fylkesvei 6168 - langs Grønlivegen  

 
 
4 d.  Vinterkort og fri skyss i perioder av skoleåret 
Per i dag får alle elever i Rindal på 5. – 7. trinn som må ferdes etter fylkesvei uten gangvei som 
beskrevet i punkt 4c., vinterkort i perioden  1.11.-31.3. 
 



Vi får opplyst fra Trøndelag fylkeskommune at perioden for vinterkort i hele fylket generelt  også er  
1.11. – 31.3. Det er et uttalt mål at de samme reglene for skoleskyss skal gjelde uansett hvor i fylket 
man bor. I lokale retningslinjer for Rindal bør derfor perioden for vinterkort videreføres som dagens 
ordning. 
 
Ordning med vinterkort har bakgrunn i om skoleveien kan vurderes som særlig farlig og vanskelig. 
Begrepet «særlig farlig og vanskelig» innebærer at elever som ferdes langs den aktuelle strekningen 
utsettes for fare utenom det vanlige, jfr. Udir 3-2009 og Trygg Trafikk sin veileder om særlig farlig 
eller vanskelig skolevei. Trygg Trafikk skriver; «Om en skolevei er farlig eller vanskelig, henger nøye 
sammen med forutsetninger og modning hos det enkelte barn. Det som er særlig farlig for en 6-åring, 
er ikke nødvendigvis like farlig for en 10-åring eller 15-åring.» Å ferdes langs fylkesveier med 
forholdsvis stor trafikk der det ikke er gangvei, vurderes generelt til å være farlig eller vanskelig når 
det er sannsynlig at det  foregår brøyting og ligger høye snøkanter langs veiskulderen. Det kan da  
være vanskelig å gå helt ut av veien dersom det kommer biler fra begge sider samtidig. Vinteren 
varer nok litt lenger i Rindal enn i flere av kommunene rundt oss, selv om erfaringene de siste årene 
tilsier at våren kommer tidligere også hit. Erfaringstall fra det kommunale brøyteregnskapet de siste 
årene viser at vinteren, med snø langs veiene og behov for brøyting, nå varer kortere. Det er bare 
unntaksvis behov for å brøyte veier før 1.11. og etter 31.3. Dersom det kommer store snøfall eller er 
høye brøytekanter før 1.11 eller etter 31.3 kan det åpnes for å søke om utvidet periode for vinterkort 
for den enkelte elev. Dette er en ordning som også praktiseres i andre kommuner i fylket. 
 
Rådmannen foreslår ingen endring i perioden for tildeling av vinterkort. Det foreslås at det blir tatt 
inn en ekstra setning som opplyser at det gis en mulighet til å søke om utvidet periode for vinterkort.   
Slike søknader bør behandles av rektor etter en konkret vurdering av værforholdene den aktuelle 
perioden. 
 
Oppsummert: 
Vurderingene i saken har som utgangspunkt, og i størst mulig grad, å samkjøre lokale retningslinjer 
for Rindal med Trøndelag sine retningslinjer for skoleskyss. Rådmannen ser at Rindal har ordninger 
som gir et «bedre» skysstilbud for noen grupper av elever sammenliknet med generelle ordninger i 
Trøndelag. 
 
Rådmannens forslag innebærer at Rindal må ta ekstra kostnader for skoleskyss for:  

 Elever i 2. trinn – som har mellom 2 og 4 km skolevei 

 Alle elever i 3.-7. trinn som bor vest for Bolmekrysset og som har mindre enn 4 km skolevei (selv 
om det er gangvei) 

 Flere grupper er vurdert til generelt å ha særlig falig og vanskelig skolevei. Disse får fri skoleskyss 
uavhengig av gangavstand mellom heim og skole. 
o Alle i 1.-10. trinn som ferdes langs fylkesvei 65 der det ikke er gangvei, samt etter fylkesvei 

6164 på strekningen mellom Mjohøl og Djupdalsbrua 
o Alle i 1.-4. trinn som ferdes etter følgende fylkesveier der det ikke er gangfelt: 

- Fylkesvei 6164 - Bolme barnehage  – Rindal 
- Fylkesvei 6164 - Djupdalsbrua – Rindal  
- Fylkesvei 6166 - langs Romundstadbygdvegen 
- Fylkesvei 6168 - langs Grønlivegen  

o Alle i 5. – 7. trinn som må ferdes etter fylkesveier uten gangvei som beskrevet over, får 
vinterkort og fri skoleskyss i perioden 1.11. – 31.3.  



Forslag til retningslinjer for rett til skoleskyss i Rindal kommune 
Gjeldende fra august 2019. 
 
Lokale retningslinjer for grunnskoleskyss i Rindal skal sikre en god og effektiv forvaltning av 
skyssbestemmelsene i Opplæringsloven og i retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag. 
 
1. Alle elever i 1. og 2. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 2 kilometer, har rett til fri 

skyss. 
 

2. Alle elever i 3. – 10. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 4 kilometer, har rett til fri 
skyss. 
 

3. Elever får skoleskyss etter gardsvei og fram til holdeplass/oppsamlingsplass etter anbefalt norm i 
retningslinjer for Trøndelag fylkeskommune.  
Anbefalt norm per april 2018 for elever som får fri skoleskyss dersom strekningen er lengre enn: 

a. 1 kilometer for elever i 1. trinn 
b. 1,5 kilometer for elever i 2. og 3. trinn  
c. 2 kilometer for elever i 4. – 7. trinn 
d. 3 kilometer for elever i 8. – 10. trinn 

 
4. Følgende grupper med kortere skolevei enn dette har likevel rett til fri skyss: 

a. Alle i 1. – 10. trinn som må ferdes etter Fylkesvei 65 der det ikke er gangvei, samt etter 
fylkesvei 6164 på strekningen fra Mjohøl til Djupdalsbrua. 
 

b. Alle i 1. – 7. trinn som bor vest for Bolmekrysset (Bolmeng) 
 

c. Alle i 1. – 4. trinn som må ferdes etter disse veiene der det ikke er gangvei: 
v. Fylkesvei 6164 - Bolme barnehage – Rindal  

vi. Fylkesvei 6164 - Djupdalsbrua – Rindal  
vii. Fylkesvei 6166 - langs Romundstadbygdvegen 

viii. Fylkesvei 6168 - langs Grønlivegen  
 

d. Alle i 5. – 7. trinn som må ferdes etter fylkesveier uten gangvei som beskrevet i punkt 4c, 
får vinterkort og fri skoleskyss i perioden 1.11. – 31.3. 
Dersom det er vinterforhold som gjør skoleveien særlig farlig eller vanskelig ut over den 
generelle perioden for vinterkort, gis det anledning til å søke om utvidet vinterkort for 
den enkelte elev. Slike søknader behandles av rektor. 
 

5. Det gis anledning til å søke om dispensasjon fra ovennevnte regelverk for elever som av ulike 
årsaker faller utenom enkeltpunkter i regelverket. Slike søknader behandles av rådmannen. 

 
 
 
Med hilsen 
RINDAL KOMMUNE 
 
Gunnhild Strupstad 
Personalsjef/skolefaglig ansvarlig 
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