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Klage i sak om rett til skoleskyss - Therese Engeset Remme
Bakgrunn
Therese Engeset Remme, f.23.04.2002, er inneverande skoleår elev ved Haram
vidaregåande skole vg2. Ho bur i Remevegen 20 i Haram. Avstanden mellom
heimen og skolen er målt til 5932 meter etter automatisk oppmåling av
karttenesten i skoleskyssportalen.
I samferdselsdirektøren vedtak av 11.09 2019, har ho fått avslag på søknad om
skoleskyss fordi avstanden mellom heimen og skolen er mindre enn 6 kilometer,
som er kravet for å få rett til skoleskyss når ein er elev på vidaregåande skole.
Vedtaket er påklaga av Therese Engeset Remme sine foresatte v/Inger Synnøve
Remme i brev til klagenemnda av 16.09.2019. Som grunngjeving for klagen er i det
alt vesentlegaste anført frå klagar si side at 3,5 km av skolevegen er farleg
skoleveg. I følge samferdselsdirektøren er dette strekninga mellom hovudvegen
ved Reme og fram til 50-sona ved Håvikmyrane. I klagen legges særleg vekt på at
denne vegstrekninga har 80-sone, ikkje har gang- og sykkelveg, er utan gatelys og
går på svingete veg. Klagar anfører vidare at dei ikkje er einige i kva som er lagt til
grunn frå samferdselsdirektøren som farbar veg, og at ein heller bør sjå til kva som
er køyrbar veg.
Vurdering
Klaga er framsett innafor 3-vekesfristen i forvaltningslova (fvl) § 29. Vilkåra for å
behandle saka som klagesak er oppfylt. Klagenemndas kompetanse er fastsett i
forvaltningslova § 34. Klagenemnda kan prøve alle sider ved saka. Det følgjer av
denne regelen at dersom klagenemnda finn rettsleg grunnlag for å ta klaga til
følgje, kan nemnda endre vedtaket eller oppheve det og sende saka tilbake til
samferdselsdirektøren til ny behandling.
Av opplæringslova § 7-2 går det fram at elevar i vidaregåande skole som bur meir
enn 6 km frå skolen, har rett til gratis skoleskyss. Oppmålinga skjer automatisk når
eleven søkjer skoleskyss gjennom «Skoleskyssportalen». Av Rundskriv Udir-2-2019
«Retten til skyss» går det fram at skolevegen skal reknast frå dør til dør etter
«korteste farbare veg». Det er ikkje eit vilkår om at dette er køyrbar veg kor ein
ferdast med bil eller offentleg transport, slik klagar anfører. Vegen kan vere privat
eller offentleg og må vere open for ålmenta. Skiftande tilhøve ved ulike årstider
kan ha innverknad på vurderinga av kva som skal reknast som skoleveg.

Vegen blir målt frå inngangsdøra der eleven bur til inngangsdøra på skolen. Er det
fleire inngangsdører, skal det måles til døra lengst unna, sjøl om eleven faktisk
ikkje bruker denne døra. Samferdselsdirektøren har i denne saka gjort manuell
kontrollmåling og målt avstanden mellom bustaden og heimen til 5915 meter
inklusiv fastsett slingringsmonn. Målinga er gjort etter kva som er «kortaste
farbare veg». Til grunn for målinga har samferdselsdirektøren brukt ein trasè langs
gangveg opp frå eit større bustadområde i Brattvåg og fram til skolane. Det er i
saka opplyst om at strekninga er mykje brukt av gåande, og derfor eit naturleg val
ved oppmålinga.
Det er etter fylkeskommunedirektøren si vurdering ikkje grunnlag for å kritisere
oppmålinga som er gjort eller stille spørsmål ved resultata som er lagt fram frå
samferdselsdirektøren si side i saka.
Samferdselsdirektøren har i sitt vedtak vist til gjeldande skyssreglement og lagt til
grunn at trafikkfarleg veg ikkje er relevant i vurderinga av rett til fri skoleskyss for
elevar i vidaregåande skole, og at dette har vore fast praksis i tilsvarende saker
tidlegare. Ein legg i hovudsak vekt på at elevar i i vidaregående skole i alderen 1619 år må vurderast som vaksne når det gjeld åtferd i trafikken. Søknadar frå elevar
i vidaregåande skole som har begrunna søknaden med bakgrunn i trafikkfarleg
skoleveg, har fått avslag.
Fylkeskommunedirektøren finn ikkje grunnlag for å gjere merknader til
samferdselsdirektørens vurdering eller gjeldande praksis for desse sakene.
Fylkeskommunedirektøren registrerer at det har gått lang tid før klagen har vorte
handsama, men ser ikkje at dette skal ha verknad for resultatet i saka.
Klagen blir etter dette ikkje teke til følge.
Forslag til vedtak:
Klage frå Therese Engeset Remme blir ikkje teke til følge
Klagenemnda i Møre og Romsdal fylkeskommune stadfester samferdselsdirektørens
vedtak av 09.01.2020.
Heimel for vedtaket er opplæringslova § 7-2 jf. forvaltningsloven § 34,
skyssreglement for vidaregåande skole i Møre og Romsdal av 14.10.2013.
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Gudmund Lode
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