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Sak nr.   Dato 
093/17 Kommunestyre 02.11.2017 

 
 
Klage på kommunestyrevedtak 053/17 - skyssgrense Kleiva området 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Tilførselsvei fra Kleiva området til Vestmyra skole kan ikke ansees å være særlig farlig eller 
vanskelig. Klage på Kommunestyrets vedtak tas ikke til følge. Elevene har dermed ikke rett til 
gratis skoleskyss. 

 
 
Vedlegg: 
18.10.2017 Klage på kommunestyrevedtak - sak 53/17 - skoleskyssordning i Fauske 

kommune 
1362692 

18.10.2017 Klage på skoleskyss - Kleiva - Fauske kommune - tilleggsinformasjon 1362708 

18.10.2017 Klage på skoleskyss - Kleiva - Fauske kommune 1362709 

18.10.2017 Svar på klage - skoleskyss kleiva 1362716 

18.10.2017 Svar på klage om farlig skolevei 1362717 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har behandlet klage fra en forelder i Kleiva området angående farlig skolevei på 
strekningen Kleiva - Vestmyra skole. Klagen ble ikke tatt til følge med den begrunnelse at veien ikke kan 
betegnes som særlig farlig eller vanskelig, noe som er et kriterium i Opplæringsloven §7-1. for gratis 
skoleskyss innenfor grensen på 2 kilometer (1. klasse) og 4 kilometer for eldre elever.  
 
I september mottok Fauske kommune klage, datert 04.09.17 på Kommunestyrevedtak 053/17. Klagen er 
sendt på vegne av 10 foreldre/foresatte par.  
 
Skyssgrensene ble i vedtak 053/17 endret slik at elever som går i 2. - 7. klasse og er bosatt mellom 
«gamle Omars auto» og Finneidkrysset (krysset E6/fylkesvei 830)  ikke lengre innvilges rett til gratis 
skoleskyss. For elever i ungdomstrinnet var grensen for gratis skoleskyss i kommunestyrevedtak datert 
23.06.08 satt til Finneidkrysset. 
I klage datert 04.09.17 er foreldrene til elevene av den oppfatning at skoleveien er farlig og at gratis 
skoleskyss derfor må innvilges.  
Foreldrene er orientert om at klagen vil bli behandlet i kommunestyret 02.11.17. 
 
Foreldrene har sendt brev til Fylkesmannen og bedt om lovlighetskontroll av kommunens vedtak. 
Fylkesmannen har besvart henvendelsen med at: lovlighetskontroll på eget initiativ ikke er aktuelt i 
dette tilfellet. Se vedlegg 
 
Saksopplysninger: 
 
I forbindelse med endringer av skolestrukturen i Fauske kommune ble det behov for en gjennomgang av 
elevenes tilførselsveier til skolene. For elever bosatt langs E6 sør for Fauske sentrum ble ny grense for 
gratis skoleskyss satt på Finneid, krysset E6/fylkesvei 830. Denne grensen gjelder for elever fra og med 2. 



klasse. Bakgrunnen for endringen er at elevenes skolevei betraktes som trygg. Skoleveien Fauske 
kommune ønsker at elevene skal bruke på vei til Vestmyra skole går som følger: 
 

· Gang/sykkelvei langs E6 til Bremsebakken (ovenfor Ankerske) 
· Bremsebakken opp til gangfelt ved Hauan brua. 
· Fortau til Fauske jernbanestasjon. 
· Gangvei mellom parkeringsplass jernbanestasjon og bebyggelse til Malmveien. 
· Malmveien til kryss Eiaveien. 
· Eiaveien til lysregulert gangfelt E6. 
· Fortau til idrettshallen med tilførselsvei bak idrettshallen. 

 
I sin begrunnelse på hvorfor skoleveien er farlig legger foreldrene følgende punkter til grunn: 

· Det er ikke tilstrekkelig skille mellom E6 og gangvei i form av autovern. Kjøretøy har på 
vinterstid kommet inn på gangvei ved Kleivasvingen. 

· Fartsgrensen er 60 km/t, mens den på Erikstad er 50 km/t og har lysregulering. 
· Det er ikke gjort noe på strekningen siden 2008. 
· Bremsebakken har ikke tilstrekkelig belysning. 
· Bremsebakken er smal og det er bekymringer knyttet til om den vil bli brøytet og strødd, samt 

at strø/brøytebil i seg selv kan utgjøre en trussel. 
· Bremsebakken har for bratt stigning til at den kan brukes som skolevei. 
· Elevene skjules av autovern når de kommer opp mot Hauan-brua og overgangen oppleves 

uoversiktlig. Det er ingen lysregulering på stedet. 
· Elever som følger buss hjem fra skolen må passere E6 ved Fauske gartneri etter avstigning. På 

stedet er det ikke gangfelt eller lysregulering. Vegetasjon hemmer sikten i området. 

 
Se vedlagt klage datert 04.09.17. 
 

Saksbehandlers vurdering: 
 
Fauske kommune har følgende kommentarer til de punkter foreldrene har pekt på i sin klage. 

· Langs hele strekningen fra Kleiva til Bremsebakken er det gang/sykkelvei. Gang/sykkelvei er i 
all hovedsak plassert høyere enn E6 og adskilt med grøft. Dette er også i tråd med forskrift om 
kjørende og gående trafikk §1. Denne strekningen bør være sikker å ferdes på for elevene. Det 
har vært enkelttilfeller der kjøretøy har kommet på/inn mot gang/sykkelvei på vinterstid. 

· Statens vegvesen er ansvarlig for strekningen Kleiva – Bremsebakken. Fartsgrensen er satt til 
60 km/t og har sammenheng med antall avkjørsler. Ut fra samtaler med Statens vegvesen er 
det lite trolig at farten senkes. Noe som blant annet begrunnes med at den etablerte gang og 
sykkelveien på strekningen ansees som tilstrekkelig sikring for myke trafikanter. Når det 
gjelder sammenligning med Erikstad er situasjonen at ingen elever i Kleiva området i 
utgangspunktet har behov for å krysse E6. Unntaket er elever som velger å ta buss hjem fra 
skolen i og med at buss på grunn av siktproblemer ikke kan benytte busslomme på nordsiden 
av veien. Elever som tar buss anbefales å gå av på Finneid, eller være med skolebussen til den 
passerer Kleiva på retur til Fauske. 

· Når det gjelder strekningen fra Kleiva til Bremsebakken er et ikke gjort endringer siden 2008 
med unntak av justeringer ved busstoppet i Kleiva. 

· Bremsebakken har pr i dag ikke tilstrekkelig belysning i nedre del. Fauske kommune er i ferd 
med å montere nye lyspunkter. Dette arbeidet er ventet å starte innen kort tid og ventes 
ferdigstilt medio november. Når lyspunktene er forbedret vil Bremsebakken ha tilstrekkelig 
belysning. 



· Bremsebakken er smal. Kommunen vil i samarbeid med Mesta sørge for at veien blir gruset 
opp. Veien vil også bli brøytet og strødd. Det tas initiativ til at brøyting/strøing ikke skal skje i 
det tidsrommet elever går til og fra skolen. 

· Bremsebakken er relativt bratt, men stigningsforholdene vurderes ikke å være av en slik art at 
strekningen er uegnet som skolevei.  

· Siste del av gangveien inn mot gangfelt ved Hauan-brua er hevet med den hensikt å gjøre 
fotgjengere mer synlig for bilistene før de kommer inn på fortauet. Lysregulering er ikke 
vurdert på dette stedet. Som ved alle andre gangfelt er det viktig at fotgjengere viser 
aktsomhet. Tryggheten ansees tilstrekkelig ivaretatt selv om overgangen ikke er lysregulert. 

· I klagen tas likhetsprinsippet opp. Rådmannen er av den oppfatning at likebehandling er viktig 
når det gjelder elevenes skolevei. Dersom Bremsebakken ansees som trafikkfarlig må 
kommunen også vurdere retten til gratis skoleskyss i andre deler av kommunen ut fra et 
likhetsprinsipp. Elever som er og har vært bosatt nord for tidligere Omars auto har ikke hatt 
samme rett til skoleskyss som elever bosatt sør for Omars auto. Kommunen har dermed ikke 
vurdert strekningen fra Omars Auto til Vestmyra skole som trafikkfarlig tidligere. Det er 
foretatt utbedring ved kryssing av Hauan bru. I tillegg blir lysforhold i Bremsebakken utbedret. 
Disse områdene ligger innenfor grensen til elever som tidligere ikke har hatt skyss 

 
Statens vegvesen er kontaktet med anmodning om å gjennomføre en inspeksjon i området 
Finneid til Fauske sentrum. En inspeksjon vil innebære en vurdering av de trafikale forhold 
på strekningen. 
 
Klagen knyttet til farlig skolevei er behandlet i Faglig trafikk forum (FTF) 09.09.17.  FTF stiller 
seg bak de vurderinger Fauske kommune har gjort i saken. 
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 











Fra: Barbro Lind Kristensen 
Sendt: 21. august 2017 22:38 
Til: Erik Alvestad 
Kopi: Inger Lise Evenstrøm 
Emne: Skoleskyss kleiva 
 
Henviser til Mail sendt tidligere i kveld.  
Jeg har to ting til som jeg vil ha med i klagen.  
 
Fortauet som går fra suliskrysset til bremsebakken/gata mangler autovern på størstedelen av strekninga. 
Dette må på plass hvis det skal være trygg skolevei. Det er tross alt E6 som går hele veien langs fortauet 
med all sin tungtrafikk. Fra Vestmyra mot søbbesva og fra Vestmyra mot gata er det autovern som skiller 
mot fortauet. Her er fartsgrensen stort sett 50km/t.Der våre barn skal gå er det høyere fartsgrense, 
60km/t. I tillegg har det vært flere ulykker der biler/trailere har havnet mot og på fortau. 
 
Det siste punktet er at det ikke er lysregulering der de skal krysse hauanbrua hvis de skal følge den trygge 
skoleveien som blir beskrevet. Her kommer barns brått på veien når de kommer opp, det er uoversiktlig 
både for barn og ikke minst de som kjører bil. Dette må også på plass før dere kan kalle dette trygg 
skolevei. 
 
Bremsebakken har i tillegg alt for bratt stigning til at det kan brukes som skolevei. 
 
Mvh Barbro lind Kristensen  
 
Sendt fra min iPhone 



Fra: Barbro Lind Kristensen 
Sendt: 21. august 2017 21:34 
Til: Erik Alvestad 
Kopi: Inger Lise Evenstrøm 
Emne: Skoleskyss kleiva 
Vedlegg: IMG_0222.PNG; ATT00001.c 
 
Jeg stiller spørsmålstegn til at det gjøres om på et vedtak fra 2008, der det står at 2-7trinn har krav på 
skoleskyss. Hva er endret? Avstanden er like lang som da... Barna er ikke blitt større...skoleveien er ikke 
blitt tryggere. Jeg stiller spørsmålstegn ved at dere ikke viste om vedtaket før jeg tok det opp i Mail til 
deg, og at det da velges å gjøre om på vedtaket. 
 
Det er ikke etablert skolevei opp bremsebakken slik jeg ser det. Det er ikke satt opp lyspunkter og jeg 
tviler på at barn som er 9-10 år vil gå opp der alene. Det er ikke mange barn som bor på strekningen gata 
til kleiva. Jeg går ut ifra at det er likhetsprinsippet som gjør at vedtaket er omgjort. Slik jeg ser det kan 
det ikke sammenlignes med Hauan , og det er nok forklaringen på hvorfor vedtaket i 2008 ble gjort. At 
skoleveien skal gå gjennom gata er uaktuelt, men det er kanskje lettere valg for et barn... 
 
Til slutt vil jeg stille et stort spørsmålstegn med at jeg ikke har fått noe informasjon om at vedtaket er 
omgjort, i og med at jeg har hatt mailkorrespondanse med deg... 
 
Jeg ber om at barna får skoleskyss til trygg skolevei er etablert! Inntil jeg får svar på klagen ber jeg om at 
barna får ta bussen. 
 
Mvh Barbro lind Kristensen  
 



 
 
 
 

Dato:  31.08.2017 
Vår ref.: 17/13005 

Deres ref.:  
Saksb.: Erik Alvestad 

Skolefaglig rådgiver 
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Barbro Lind Kristensen 
 
 
 
 

Svar på klage - skoleskyss kleiva 
 
 
Vi har mottatt Deres e-post av 21.08.2017 om nevnte sak/spørsmål. 
 
Vi vil meddele at saken ikke kan bli ferdigbehandlet før uke 37. 
 
Dette skyldes: 
 

- at saken først må legges fram til uttalelse for Faglig trafikk forum som har møte 7. 
september. 

 
Vi beklager at det vil ta tid å behandle saken, men lover å gjøre vårt beste for å unngå 
ytterligere forsinkelser.  
Henvendelse om saken kan forøvrig rettes til saksbehandler. Det er en fordel om De ved  
henvendelsen kan oppgi journal postID, som er 17/13005. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Erik Alvestad 
Skolefaglig rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Dato:  11.09.2017 
Vår ref.: 17/12935 

Deres ref.:  
Saksb.: Erik Alvestad 

Skolefaglig rådgiver 
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Barbro Lind Kristensen 
Midtigardsveien 7 
8200 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Svar på klage om farlig skolevei 
 
 
Saksutredning: 
21.08.18 mottok undertegnede e-post fra deg der du ber om at barna får skoleskyss til trygg 
skolevei er etablert. Dette gjelder strekningen Kleiva – Vestmyra skole. 
 
22.juni 2018 vedtok kommunestyret skyssgrenser i sak 053-17. Skyssgrensene er basert på 
Opplæringsloven § 7-1. 
Utgangspunktet er at elever i 1. klasse får skoleskyss dersom skoleveien er 2 km eller 
lengre, mens grensen fra 2. klasse er 4 km. Elever som har særlig farlig eller vanskelig 
skolevei har rett til skyss uten hensyn til veilengde. 
 
Din klage baserer seg på følgende punkt: 

 Manglende autovern mellom E6 og gang-sykkelvei strekningen Kleiva-
Bremsebakken. 

 Manglende lysregulering ved gangfelt bremsebakken / Hauanbrua. Krysset oppleves 
uoversiktlig. 

 Fartsgrense på E6 er 60 km/t sammenlignet med E6 nordover der fartsgrense stort 
sett er 50 km/t. 

 Det har vært flere ulykker der biler/trailere har havnet mot og på gangvei. 

 Bremsebakken mangler belysning. 

 Bremsebakken er for bratt til at den kan brukes som skolevei. 

 Det har ikke skjedd endringer siden forrige vedtak i 2008. 
 
Fauske kommune har følgende bemerkninger til klagepunktene: 

 Skille mellom gangvei og E6 er tilstrekkelig. Gangveien er delvis opphøyet. Gangvei 
og E6 er skilt med grøft. 

 Fauske kommune har hentet inn konsulenthjelp i forbindelse med gangfelt 
Bremsebakken/Hauanbrua. Gangveien er hevet slik at det skal bli lettere både for 
elever og bilister å få oversikt. Fauske kommune mener disse tiltakene er tilstrekkelig. 

 Fartsgrensen på E6 settes av Statens vegvesen, det er ikke tatt initiativ til redusert 
hastighet. Hastighet på Hauanbrua søkes redusert til 40 km/t. 

 Saksbehandler er ikke kjent med at det har vært flere ulykker der kjøretøy har 
kommet i konflikt med fotgjengere på gang- og sykkelveien. 

 Bremsebakken har belysning i den øverste delen, men mangler belysning i den 
nederste delen. Det vil bli tatt initiativ til bedre lyssetting, samt skoging langs traseen. 
Det er uklart når et slikt tiltak kan gjennomføres. 

 Fauske kommune anser ikke at stigningsforholdene i Bremsebakken er av en slik art 
at den ikke kan brukes som skolevei. 



 

 

 Gjennomgang av tilførselsveier til skolene ble gjort i forbindelse med ny skolestruktur 
i Fauske kommune. I den forbindelse har det blitt gjort tilpasninger for å sikre trygg 
skolevei. 

 Fauske kommune benytter Faglig trafikk forum som sakkyndig instans når det 
kommer klager og henvendelser om farlig skolevei. Faglig trafikk forum stilte seg i 
møte 07.09.17 bak den vurdering Fauske kommune har gjort i denne saken. 

 
 
 
 
 
VEDTAK: 
Klage på farlig skolevei tas ikke til følge. Elevene har dermed ikke rett til gratis skoleskyss. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Fauske kommune ved Oppvekst og 
kulturutvalget. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Erik Alvestad 
Skolefaglig rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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