
 

«Vestfold og Telemarks avtale» 
Avtale mellom kommunene i «Vestfold og Telemark» fylke vedrørende  

 
ELEVER SOM IKKE GÅR PÅ SKOLE I BOSTEDSKOMMUNEN 

 
 

 
Avtalen er inngått mellom kommunene i møte mellom kommunene i «Lederforum for oppvekst i 
Vestfold og Telemark».  
 
Avtaleperiode: Avtalen gjelder fra 01.01.2021 og reguleres årlig fra 01.01.2022 (kalenderår) med  
deflator, anslått årlig i Statsbudsjettet, inntil en region ber om reforhandling.  
 
Avtalen legges på KS sine hjemmesider:  
https://www.ks.no/regioner/ks-vestfold-og-telemark/avtaler-for-grunnskoler-og-barnehager/ 
 
Det er et overordnet prinsipp at det til enhver tid er bostedskommunen som skal betale for  
spesialpedagogiske tiltak og grunnbeløp.  
 
Avtalen gjelder også der hvor Fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæring jf. Oppl.l.§  
132 (ved plassering i barnevernsinstitusjon) og hvor opplæringen foregår i elevens  
hjemskole/nærskole til institusjonen.  
 
Økonomi 
_______________________________________________________________________________ 
Grunnskole  

1. Lærertimer i skolen regnes etter 38 uker pr. skoleår og som 60 minutters timer.  

2. Lærertimer refunderes med kr 930,- pr. time (inkl. samarbeidstid, arbeidsgiveravgift, 
pensjonsdel og feriepenger).  

3. Dersom det beregnes 45 minutters timer, er timesatsen kr 700,-.  

4. Assistent-/fagarbeidertimer refunderes med kr 330,- (inkl. arbeidsgiveravgift, pensjonsdel 
og feriepenger).  

5. Satsen (pkt. 4) gjelder også for tiltak i SFO, dersom det inngås avtale om dette.  

6. Når undervisningen gis i gruppe betales det forholdsvis beløp slik: To i gruppen ½, tre i 
gruppen 1/3 beløp, fire i gruppen ¼ beløp osv.  

 
Grunnbeløp  
For fosterhjemsplasserte barn er grunnbeløpet kr 88.220,-. Grunnbeløpet omfatter skyss fra bosted  
til skole og tilbake. (Dersom fosterhjemsplasserte elever med ekstraressurser flytter, dekker  
hjemkommunen eventuelle lønnsutgifter vertskommunen får i oppsigelsestiden ved oppsigelse av 
lærer(e)/assistent(er).)  
For andre elever som går på skole i annen kommune er grunnbeløpet kr 47080-. Skyssutgifter  
kommer i tillegg. Det betales ikke grunnbeløp for elever i private skoler.  

https://www.ks.no/regioner/ks-vestfold-og-telemark/avtaler-for-grunnskoler-og-barnehager/


 
Prosedyre for enkeltelever som søker om å få gå på skole i en annen kommune- ikke 
fosterhjemsplasserte 
_____________________________________________________________________________ 

1. Det er den kommunen der eleven er folkeregisterregistrert som er elevens 
bostedskommune.  
Bostedskommunen har ansvar for at elevens rett til opplæring blir oppfylt.  

2. Ev. annen kommune der eleven går på skole er vertskommune.  

3. Dersom en elev flytter fra kommunen i løpet av et skoleår, kan det søkes om fortsatt  
skolegang ut skoleåret ved elevens tidligere skole. Søknaden rettes til bostedskommune.  
Dersom søknaden innvilges, dekkes skoleutgiftene av den kommunen der eleven går på  
skole. Bostedskommunen gjør vedtak om dekning av skyss.  
 

4. Ønsker en elev å gå på skole i nabokommunen (utover inneværende skoleår), må foresatte  
søke om dette i bostedskommunen. Bostedskommunen må ev. få godkjenning  
i vertskommunen før det fattes vedtak i saken.  

5. Det bør foreligge særlige årsaker til at eleven skal kunne gå på skole annet sted enn i  
bostedskommunen. F.eks.  

-Sosialpedagogiske årsaker, m/uttalelse fra PP-tjeneste og/eller andre sosialfaglige 
kompetansemiljøer  
-Spesielle forhold ved skolevei  

6. Blir søknaden avslått, kan saken i henhold til reglene i Forvaltningsloven, påklages til 
Fylkesmannen.  

7. Annen avtale kan inngås for grupper av elever.  
 

 


