SØKNAD OM REFUSJON/
SKYSSGODTGJØRELSE
SKOLEGANG I ANDRE FYLKER
FOR ELEVER HJEMMEHØRENDE I HEDMARK FYLKE (VGS.)
Opplysninger om eleven (ved mangelfull utfylling returneres søknaden)
Etternavn
Fornavn
Adresse
(gate og husnr)
Fødselsdato

Postnr / Sted

Telefon

E-post

Kommune

Kontonummer:
Skoleår

Skole

20 __ __ / 20 __ __

Adressen må fylles ut og skal samsvare med adressen eleven er registrert bosatt på i Folkeregisteret.

Eventuell hybeladresse:
Navn på hybelvert

Adresse (gate og husnr)

Postnr./sted

Kommune

Refusjon og/eller skyssgodtgjørelse
Navn på skole
Adresse
(gate og husnr)
Fra/til dato

Fylke
Postnr /Sted
Antall dager:

Faktiske utgifter (originalkvitteringer må vedlegges)
Kr.
Manglende rutetilbud på avstanden mellom hjem /bosted og utplasseringssted.
Avstand en veg:
km.

Søknaden behandles i henhold til opplæringsloven og fylkeskommunens skyssreglement.
Se www.hedmark-trafikk.no.
Dato:

Underskrift: _____________________________________________

Dato:

Skolens attestasjon:_______________________________________
FERDIG UTFYLT SKJEMA LEVERES SKOLEN FOR ATTESTASJON,
SKOLEN SENDER SKJEMAET VIDERE TIL HEDMARK TRAFIKK

ORIENTERING:
SKOLEGANG I ANDRE FYLKER FOR ELEVER
HJEMMEHØRENDE I HEDMARK FYLKE
Er du hjemmehørende i Hedmark fylke og har mer enn 6 kilometer daglig veg til skolen, vil
fylkeskommunen ved Hedmark Trafikk FKF kunne refundere skyssutgifter eller gi
skyssgodtgjørelse. Bor du borte fra hjemstedet i skoleåret, dekkes kun den daglige reisen mellom
hybel og skolested dersom denne er mer enn 6 km. Reise til og fra hjem og hybel
dekkes ikke.
Refusjon av skysskostnader dekkes etter billigste reisemåte mot fremlegging av originale
kvitteringer/billetter. Dersom det ikke er tilfredsstillende kollektivtilbud på strekningen kan det
søkes om skyssgodtgjørelse. Skyssgodtgjørelse ytes evt. etter HELFOs satser for bidragsreiser.
Denne satsen er pr. 1.1.2017 kr. 2,30 pr. km
For elevplasser ved offentlige videregående skoler i andre fylker må denne være anvist og kjøpt
av Hedmark fylkeskommune (Inntakskontoret). Enkelte skoler har landslinjer som er godkjent av
departementet. Elever ved disse skoler/linjer og elever ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har
også rett på refusjon av daglige skysskostnader som beskrevet i avsnittene over.
Søknaden må fylles ut nøyaktig og med tydelig skrift.
Søknadene blir behandlet hos Hedmark Trafikk FKF fortløpende. Du vil få tilsendt skriftlig svar.
Til tider må du regne med noe behandlingstid, da det spesielt på høsten er store mengder som
skal behandles.
I svarbrev fra oss, kommer det fram hvor mye du har blitt innvilget.
Alle elever må søke på nytt hver høst (for nytt skoleår).
Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til Hedmark Trafikk FKF, Disenstrandvegen 4,
2321 Hamar, tlf 62 54 45 10.

FERDIG UTFYLT SKJEMA LEVERES SKOLEN FOR ATTESTASJON,
SKOLEN SENDER SKJEMAET VIDERE TIL HEDMARK TRAFIKK

