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NOTAT

Til
Kom munene i Trøndelag

Fra
Trøndelag fylkeskomm une
AtB

Ved r ør en d e u t v id et op p st ar t av sk o lesk y ss f o r g r u n n sk o len e f r a 1 1 .0 5 .2 0

Regjeringen har i sin plan for gjenåpning av Norge under koronapandem ien åpnet for og st ilt krav om at
resterende barne- og ungdomsskoleelever og elever i den videregående skolen skal t ilbake t il skolen i løpet av
uke 20 – det vil si innen fredag 15.05.

Det vil være svært krevende å etablere spesialt ilpassede skoleskyssløsninger for et utall skoler i løpet av en
uke. AtB og fylkeskomm unen oppfordrer derfor t il at vi i sam arbeid m ed kom m unen og skolene kan finne
gode løsninger som ligger m est mulig tet t opp t il den ordinære skoleskyssen som eksisterte før pandem ien.

AtB er nå i dialog med den enkelte komm une og skole for gjenopprett ing av ordinær skoleskyss. På grunn av
sm it tevernt iltak og krav t il avstand mellom den enkelte om bord på bussene vil kapasiteten om bord være
begrenset, og skoleskyss prior iteres t il de elever som har vedtak om skoleskyss gjennom avstand eller
kom m unale vedtak.

Helsem yndigheten oppfordrer frem deles flest m ulig t il ikke å reise kollekt ivt . Det er derfor vikt ig for oss å
oppfordre de elevene som kan komm e seg t il/ fra skolen på annen m åte enn å reise kollekt ivt om å gjøre det .
Det te gir de som ikke har andre alternat iv enn kollekt iv større mulighet t il å bidra t il anbefalt avstand om bord
på bussen. Vi håper komm unene og skolene også kan være behjelpelig med å br inge ut informasjon og
forståelse for det te.

AtB vil legge fram underlag t il Fylkesutvalgets møte t irsdag 12.05 for å avklare hvorvidt det er rom for å set te
i verk t iltak utover ordinær skoleskyss og/ eller som innebærer m erkostnader utover allerede bevilget
handlingsrom. Basert på resultatet av avklar ingen i Fylkesutvalget vil AtB vurdere å iverkset te videre t iltak
som i størst m ulig grad ivaretar de endrede kapasitetsbehovene som oppstår i skoleskyssen.

AtB og Trøndelag fylkeskom m une utelukker ikke at også komm unene må være forberedt på å bære
m erkostnader så frem t merkostnader ut løses av endr inger i skolet ider eller andre forhold som skolene
egenhendig rår over i sin planlegging. Vi håper derimot å unngå det te gjennom god dialog og felles
planlegging.
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