
 
Postadresse E-postadresse Telefon Telefaks Bankkonto 
Fylkesadministrasjonen firmapost@vfk.no 33344000 33315905 7058.06.49260 
Regionalavdelingen    Organisasjonsnr. 
Svend Foyns gt 9    944025391 
3126 TØNSBERG   

 

 
 
      1 av 3 

 Fylkesadministrasjonen 

Regionalavdelingen 

Vår dato 

30.12.2009 
Vår referanse 

2009/04437-2 

   

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Trine Flagstad/33 34 41 19 02.11.2009  

 
 

Kunnskapsdepartementet 
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0032 OSLO 

Uttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - leksehjelp - skyss og 
politiattest 
 
Vi viser til høringsbrev datert 02.11.09 vedrørende forslag til endringer i opplæringslov og 
privatskolelov. 
 
 Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringslov og 
privatskolelov. Forslaget gjelder leksehjelp, skyss og politiattest.  
 
Vestfold fylkeskommune ønsker på bakgrunn av innspill fra Vestfold fylkeskommunes 
administrasjonsselskap, Vestviken Kollektivtrafikk AS, å fokusere på konsekvensene av å: 

 Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. 

 Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen (SFO). 
 
Endringene er foreslått fra 01.08.2010. 
Fristen for uttalelser er satt til 31.12.2009. 
 
 
Leksehjelp 
Forslaget om leksehjelp etter obligatorisk skoletid gjelder 1. til 4. skoletrinn med i gjennomsnitt to 
timer pr. uke pr. klassetrinn. Leksehjelpen skal være gratis og frivillig. Det antas at leksehjelp vil bli 
tilbudt i regi av skolefritidsordningen. 
 
Innføringen av leksehjelp etter skoletid reiser en problemstilling når det gjelder skyss. 
Departementet ser det ikke som naturlig å innføre en rett til skyss etter et tilbud om leksehjelp der 
deltakelse er frivillig. Det eksisterer heller ingen rett til skyss etter skolefritidsordningen. 
Departementet ser imidlertid at det vil kunne medføre visse utfordringer i forhold til at noen elever 
vil kunne ønske skyss etter leksehjelptilbudet i stedet for etter skolen.  
 
Departementet legger til grunn at kommunene og fylkeskommunene finner praktiske løsninger på 
skyss i forbindelse med leksehjelpen. Eventuelle merkostnader knyttet til dette dekkes innenfor 
kommunenes og fylkeskommunenes gjeldende budsjettrammer. 
 
 
Skyss for funksjonshemmede til og fra SFO   
Departementet foreslår å innføre rett til skyss til og fra skolefritidsordningen for barn med 
funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, som har behov for skyss, og som har tilbud om 
plass i SFO. Skyssretten skal være tilsvarende dagens rett til skyss til og fra skolen. Dog slik at 
retten er knyttet til åpningstiden til SFO med rett til skyss til SFO før skoletid og hjem fra SFO om 
ettermiddagen. Forslaget innebærer at skyssretten er knyttet til om funksjonshemming, midlertidig 
skade eller sykdom gjør det nødvendig med skyss. 
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I en rapport fra Rambøll Management som er en del av beslutningsgrunnlaget, står det at 
manglende transportmuligheter er oppgitt som en av de hyppigst oppgitte barrierene for at barn og 
unge ikke benytter ulike fritidstilbud. Det er et ønske om transport til og fra SFO og det er et ønske 
om at transporten skal være gratis. Gratis skyss til SFO vil bidra til at foreldrene i større grad vil ha 
mulighet for å kunne være i fulltidsjobb.   
 
Departementet understreker at skyss må gå i rimelig tid før og etter SFO. Videre må skyssen 
organiseres slik at barnet får akseptabel reisetid.  
 
Departementets forslag gjelder ikke ferien, men departementet ber likevel om høringsinstansenes 
vurdering av en eventuell innføring av rett til skyss til og fra SFO i skolens ferier, inklusive de 
økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Departementet foreslår at fylkeskommunen også skal ha ansvaret for å oppfylle skyssrettigheten. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Når det gjelder økonomiske konsekvenser uttaler departementet at det på den ene siden kan sies 
at siden transport av barn med nedsatt funksjonsevne ofte foregå i taxi, så vil det kostnadsmessig 
neppe utgjøre en stor forskjell om denne transporten foregår før og etter skoletid, eller før og etter 
SFO. På den annen side kan det være at samkjøringsordninger må reorganiseres fordi noen 
fortsatt trenger transport etter skoletid, mens noen vil ønske transport etter SFO. Departementet 
har ikke kunnskap om omfanget av dette. Departementet ber særskilt om fylkeskommunenes og 
kommunenes vurdering av forslagets økonomiske og administrative konsekvenser. Dersom 
forslaget gir merkostnader av betydning, vil departementet eventuelt komme tilbake til tiltaket i 
forbindelse med senere års forslag til statsbudsjett. 
 
 
Vurderinger 
Når det gjelder leksehjelp legger departementet til grunn at det finnes praktiske løsninger på 
skyssen. Eventuelle merkostnader til dette foreslås dekket innenfor kommunens og 
fylkeskommunenes gjeldende budsjettrammer. Det er vår vurdering at forslaget om leksehjelp vil 
øke skysskostnadene og det forutsetter derfor at økte kostnader kompenseres. Når departementet 
ber om at dette dekkes innenfor rammen, betyr det at andre oppgaver i fylkeskommunen må 
nedprioriteres.  
 
Når det gjelder skyss for funksjonshemmede til og fra SFO uttaler departementet at de ikke har 
kunnskap om omfanget av dette. De ber derfor om fylkeskommunenes vurdering av de 
økonomiske konsekvensene. Men rapporten fra Rambøll Managment, som departementet støtter 
seg på, peker på at gratis skyss er etterspurt og at gratis skyss vil kunne bidra til at foreldre i større 
grad vil ha mulighet for å kunne være i fulltidsjobb. Det å innføre en slik skyssrettighet betyr at 
mange flere elever vil få krav til gratis skyss til SFO.    
 
Vår vurdering er at dette forslaget vil medføre til dels betydelig økte kostnader når det gjelder 
denne skyssen. Her gis det rettigheter til nye grupper. Dette vil gi en større etterspørsel. Og 
etterspørselen vil ventelig øke over tid etter hvert som ordningen blir bedre kjent og innarbeidet.     
Uavhengig av dette reformforslaget, budsjetteres det med 19,5 mill kr til spesialskyss med drosje til 
grunnskolene i Vestfold i 2010. Det vil være vanskelig å anslå omfanget av disse ekstra 
kostnadene.  Vestviken Kollektivtrafikk anslår at dette forslaget kan øke utgiftene med over 10%, 
eller mer enn 2 millioner kroner på årsbasis. Vi vil be om at det gjennomføres en vurdering av 
hvilke økonomiske konsekvenser denne reformen vil ha.  
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Vestfold fylkeskommune vil derfor foreslå at departementet kommer tilbake med dette forslaget når 
de økonomiske konsekvensene er vurdert og finansiering er på plass.        
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anette Olshausen Trine Flagstad 
seksjonssjef rådgiver 
 


