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Svar på spørsmål om skoleskyss for elever i privatskoler i andre 
kommuner 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til Sørreisa kommunes brev av 15.07.2019 angående 
skoleskyss for elever i privatskoler i annen kommune.  
 
Det følger av friskolelova § 3-7 at skyssreglene i opplæringslova kapittel 7 gjelder tilsvarende for 
private skoler. Det er likevel slik at retten til skyss, reisefølge og tilsyn for elever i grunnskolen bare 
gjelder innenfor kommunegrensen i den kommunen eleven bor i, jf. friskolelova § 3-7 annet 
punktum.  
 
Det følger videre av friskoleloven § 3-7 annet ledd at det er hjemkommunen som fatter vedtak om 
skyss, og dekker utgiftene etter reglene i opplæringsloven § 13-4. Utgifter knyttet til skyss for elever 
som går på privat skole skal altså dekkes av hjemkommunen. Plikten til kommunen gjelder dog bare 
innenfor kommunegrensen.  
 
I Utdanningsdirektoratets brev til Friskolenes kontaktforum av 09.12.2014 skriver direktoratet at ved 
å velge en privat skole utenfor sin hjemkommune eller hjemfylke, står eleven i utgangspunktet uten 
rett til skyss med de rettighetene dette medfører når eleven befinner seg mellom 
kommune/fylkesgrensen og den private skolen. Dette innebærer at det er eleven/foreldre som 
dekker eventuelle tilleggskostnader, organiserer skyss mellom grensen og skolen når ikke offentlig 
transport er tilgjengelig. Foreldre er også ansvarlige for elevens sikkerhet fra grensen.  
 
Kommunen kan videre ikke pålegges noen plikt til å ha tilsyn med eleven frem til neste 
transportmiddel kommer når grensen er krysset, dersom transporten avsluttes ved 
kommunegrensen.  
 
Fylkesmannen er klageinstans ved klage over kommunale vedtak om skoleskyss, jf. friskoleloven § 3-
7 annet ledd annet punktum.   
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