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Innvilget dispensasjon fra opplæringsloven § 7-2 om fri skoleskyss for 
skoleåret 2022/2023 

 
Statsforvalteren viser til søknad datert 24.05.2022 om dispensasjon fra kravet om fri 
skoleskyss for å kunne tilby ungdomsbillett skoleåret 2022/2023.  
 
Vilkårene for å dispensere for kravet om gratis skoleskyss er oppfylte.  
 
Statsforvalteren gir Rogaland fylkeskommune dispensasjon fra reglene i opplæringsloven § 7-
2, jf. § 10-3 i forskrift til opplæringsloven. Dispensasjonen gjelder for skoleåret 2022/2023. 
 
Ifølge opplæringsloven § 7-2 har elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer fra 
skolen, rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse. 
 
Dersom bestemte vilkår er oppfylte, kan Kunnskapsdepartementet med hjemmel i forskrift til 
opplæringsloven § 10-4 gi dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss. Denne 
myndigheten er delegert fra departementet til Statsforvalteren. 
 
Forskrift til opplæringsloven § 10-3 gir oss at følgende vilkår må være oppfylte: 
 
 Fylkeskommunane må ha ei ordning med subsidierte rabattkort for ungdom. Prisen må 

ikkje overstige 50% av vanleg månadskort for vaksne. 
 Eit rabattkort må omfatte ordinær reise til og frå skole, arbeid og fritidsaktivitetar. 
 Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne nyttast både på dagtid og kveldstid alle 

dagar. Dei aktuelle kollektive transportmidla som rabattkortet gjeld for, må vere godt utbygde 
og ha jamlege avgangar. 

 Ordninga må omfatte minst heile skoleåret. 
 
Rogaland fylkeskommune skriver i sin saksutredning at: 
Fylkeskommunen innførte ungdomsbillett som et alternativ til fri skoleskyss for elever i videregående skole 
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etter vedtak i FT-sak 87/98. Ordningen ble innført i gitte forhåndsdefinerte soner med et godt utbygd 
kollektivtilbud. I områder med dårlig utbygd kollektivtilbud ble fri skoleskyss opprettholdt. 
 
Ungdomsbilletten er det aktuelle subsidierte rabattkortet for ungdommer. Billetten kan kjøpes av 
ungdommer fra og med 15 til og med 22 år, til en pris på kr. 299,- pr. 30 dager. 
 
Ungdomsbilletten er svært fordelaktig ettersom den kan benyttes på alle fylkeskommunale kollektive 
reisemiddel, d.v.s. alle Kolumbus-busser, lokaltog på Jærbanen, lokal- og hurtigbåtruter, riks- og 
fylkesveiferjer. På regiontog kan man bruke ungdomsbillett på reiser til eller fra Moi, mellom Moi og 
Flekkefjord. Billetten kan benyttes på alle Skyss sine busser i kommunene Haugesund, Karmøy, Vindafjord, 
Sveio, Stord, Fitjar, Bømlo og Etne. På Kystbussen kan billetten brukes, men mot et tillegg i prisen. I tillegg 
kan ungdomsbilletten benyttes som betaling på bysyklene. 
 
Laveste pris for en 30 dagers billett (månedskort) på buss er kr. 600,-. Denne billetten kan brukes på 
Kolumbus sine busser, hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk, Vassøyferja, samt på Go Aheads lokaltog. For 
alle andre reiser må det kjøpes egne billetter. 
 
For å oppfylle vilkåret i kulepunkt tre, at de aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder 
for skal være godt utbygd og ha jevnlige avganger, ble det i 2019 foretatt en gjennomgang av rutetilbudet. 
Fylkestinget vedtok i FT-sak 37/19 en rekke endringer i ungdomsbillettsonene for å kunne oppfylle vilkåret 
om et godt utbygd rutetilbud med jevnlige avganger. Det er ikke foretatt noen endringer i rutetilbudet etter 
fylkestingets vedtak. 
 
En forutsetning for dispensasjonen er at fylkeskommunen oppfyller elevers rett til fri skyss dersom 
endringer i rutetilbudet fører til at elever sitt kollektivtilbud vurderes til å ikke være godt utbygd og 
ha jevnlige avganger. 
 
Statsforvalteren vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet om fri skoleskyss er oppfylte. 
Statsforvalteren gir derfor Rogaland fylkeskommune dispensasjon fra reglene i opplæringsloven § 7- 
2, jf. § 10-3 i forskrift til opplæringsloven. 
 
Dispensasjonen gjelder for skoleåret 2022/2023. Dersom ordningen med ungdomsbillett skal 
videreføres skoleåret 2023/2024, må ny søknad om dispensasjon sendes til Statsforvalteren 
for behandling i god tid før skoleåret starter. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marianne Skogerbø (e.f.) 
utdanningsdirektør 

  
 
Jarle Sæbø 
rådgiver 
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