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TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE - HØRING

Sammendrag:

Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt på høring rapport fra en
arbeidsgruppe som har sett nærmere på "Transport for funksjonshemmede". Høringsfristen er 15.
november 2005.

Oslo kommune anbefaler en blandingsmodell der transportordningene deles mellom staten og
fylkeskommuner ved en arbeidsdeling ut i fra reiseformål.

Saksfremstillin :

Oslo kommune har i brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 05.07.2005 mottatt rapport av 1.
juni 2005. Rapporten som er sendt på høring fra en arbeidsgruppe har sett nærmere på "Transport
for funksjonshemmede - Gjennomgang av og forslag til bedre målretting av de offentlige
transportstøtteordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med
forflytningshemminger". Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet ønsker
tilbakemeldinger på de ulike modellene for organisatorisk forankring.

De tre alternative modellene er som følgende:
• En statlig modell - alle transportordninger,  unntatt de ordninger som kommunene selv velger å

opprette,  blir et rent  statlig  ansvar.
• En fylkeskommunal modell - alle transportordninger,  unntatt de ordninger som kommunene selv

velger å opprette,  blir et  rent fylkeskommunalt  ansvar.
• En blandingsmodell  -  transportordningene deles mellom staten og fylkeskommunene

/kommunene ,  enten som i dag, eller ved en arbeidsdeling ut i fra reiseformål.

Underliggende etater  -  høringsuttalelser
Det er vurdert om det er behov for å forelegge rapporten for underliggende etater. Byrådsavdeling
for miljø og samferdsel er invitert til å komme med kommentar og da spesielt knyttet til universell
utforming. I tillegg har Helse- og velferdsetaten, Det sentrale eldreråd, Rådet for
funksjonshemmede samt bydelene fått tilsendt rapporten og byrådsavdelingen har bedt om
uttalelse. Mottatte kommentarer er innarbeidet i høringssvaret, men følgende ønskes presisert.

Det sentrale eldreråd samt en bydel går inn for at ansvaret for transport overføres til kommunene.
De påpeker at de ansvarlige for tjenesten bør tilhøre det samme forvaltningsnivået som de som
godkjenner brukerne og praktisk tilrettelegger tjenester.
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Enkelte høringsinstanser legger vekt på at en statlig modell ut i fra et rettighetsprinsipp best vil
tilfredsstille de ønsker og krav funksjonshemmede har. Det anbefales at transport nedfelles som en
rettighet innenfor trygdesystemet.

Flere bydeler samt Norges blindeforbund Oslo og Norges Handikap Forbund Oslo går inn for en
blandingsmodell med en statlig og fylkeskommunal del.

Høringsinstansene er i stor grad enige om at transport bør rettighetsfestes.

Vedtakskompetanse:
I henhold til bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, har byrådet i byrådsvedetak 03.07.2001 i sak
1360/2001, delegert sin myndighet til å avgi høringuttalelser på kommunens vegne til byrådene i
saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Vedtak:
Byråden for velferd og  sosiale  tjenester avgir på delegert fullmakt slik høringsuttalelse på vegne
av Oslo kommune til: " Transport for funksjonshemmede".

Høringsuttalelse fra Oslo kommune til de tre hovedmodeller for fremtidig organisering av
transportstøtte ordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med forflytningshemminger
er avgitt på delegert myndighet. Uttalelsen er bygget opp med en kort innledning etterfulgt av
kommunens vurdering/kommentarer og supplerende kommentarer/innspill.

Innledning
Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt på
offentlig høring rapport av 1. juni 2005 fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe som har sett
nærmere på "Transport for funksjonshemmede - Gjennomgang av og forslag til bedre målretting
av de offentlige transportstøtteordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med
forflytningshemminger".

Tre modeller for fremtidig organisering
Arbeidsgruppen har utformet tre hovedmodeller for fremtidig organisering av transportstøtte
ordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med forflytningshemminger.

Rapportens tre hovedmodeller for fremtidig organisering:

• En statlig modell - alle transportordninger ,  unntatt de ordninger som kommunene selv
velger å opprette,  blir et rent statlig ansvar . Trvgdeforvaltningen  kan bli gitt
myndighetsutøvelsen  av TT -  ordningen  for den enkelte  som en del av  folketrygden.

• En fylkeskommunal modell - alle transportordninger, unntatt de ordninger som
kommunene selv velger å opprette, blir et rent fylkeskommunalt ansvar på linje med
dagens ansvarsforhold innenfor den lokale kollektivtrafikken. Brukergodkjenning og
saksbehandling (myndighetsutøvelsen) vil skje i kommunene, mens budsjettansvaret

tillegges fylkeskommunen.

• En blandingsmodell - transportordningene deles mellom staten og fylkeskommunene/
kommunene, enten som i dag, eller ved en arbeidsdeling ut ifra reiseformål. Ved
formålsmodell ser en for seg at staten for eksempel skal ha ansvar for arbeids- og



3

utdanningsreiser, mens støtte  til resterende reiseformål blir et fylkeskommunalt ansvar,
og administreres  av kommunene/fylkeskommunen.

De aktuelle modellene i arbeidsgruppens rapport
Fordelene og ulempene i de ulike modellene, slik arbeidsgruppen ser det, er listet opp i rapporten.
Arbeidsgruppen vil ikke konkret tilrå en modell hva angår ansvarsforhold av transport for
funksjonshemmede. Nedenfor vil Oslo kommune kommentere de ulike modellene.

Statlig modell som en del av folketrygden
Staten har i i dag gjennom en forsøksordning ansvaret for arbeids- og utdanningsreiser i alle fylker
unntatt Oslo. Videre er pasientransport fra 2004 et statlig ansvar. Gjennom trygdeordningen har
staten også ansvar for å gi støtte til transport, samt til kjøp av bil/spesialbil til funksjonshemmede.

Et statlig ansvar fører slik vi ser det til at funksjonshemmede som er avhengig av dør til dør
transport får et likt transporttilbud uansett bosted. Å samle all transport innenfor ett system vil
kunne gi et helhetlig transporttilbud til funksjonshemmede. Videre forutsettes det at et statlig
ansvar vil innebære at reiser kan foretas ut over fylkes- og kommunegrensene gjennom et
"transportkort".

Svakheten i denne modellen er at statlig ansvar, i følge utredningen, vil gi et betydelig redusert
tilbud til Oslos TT-brukere. Ved en slik modell vil Oslo kommune dersom dagens nivå skal
opprettholdes være ansvarlig for en egen ordning til en stor del av TT- transporten, uten at
kommunen tilføres statlig finansiering til fylkeskommunal TT-transport via inntektssystemet.

En fylkeskommunal modell som en del av den ordinære kollektivtrafikken
Kollektivtransport er i dag et fylkeskommunalt ansvar. I utredningen er det pekt på betydningen
av sektoransvarsprinsippet for alle forhold som angår funksjonshemmede. Skal dette vektlegges
vil det være narturlig at ansvaret for transport til funksjonshemmede ligger hos fylkeskommunene.

Utredningen viser imidlertid at TT- transport i dagens situasjon nedprioriteres i
fylkeskommunene/kommunene.

Oslo kommune mener videre at utfordringene i samferdselssektoren fortsatt er store slik at det
kreves egne øremerkede midler, dersom fylkeskommunene skal ha ansvaret for all transport for
funksjonshemmede. Dersom fylkene får anvar for administrering og organisering av alle
transportordninger vil en rettighetsfesting bli vanskelig, noe som også arbeidsgruppen påpeker.
Oslo kommune har for øvrig ingen særskilte merknader til denne modellen, annet enn at vi anser
at de omfattende lovrevideringer som denne modellen krever gjør den vanskelig å gjennomføre.

En blandingsmodell  -  transportordningen både som en del av folketrygden og den ordinære
kollektivtrafikken
Denne modellen synes å være samsvarende med den modellen som gjelder i dag for andre fylker
enn Oslo. Oslo kommune støtter i hovedsak dette forslaget og mener at dette forslaget er det som
best ivaretar det transportbehovet som funksjonshemmede har.

Prinsippet om likebehandling tilsier at syketransport, arbeidsreiser og utdanningsreiser bør være
uavhengig av fylkeskommunale eller kommunale grenser. Oslo kommune mener at slike reiser bør
rettighetsfestes og være et statlig ansvar både økonomisk og administativt.
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Arbeidsgruppen mener argumentet mot å velge en slik formålsmodell er fragmentering i form av
en todelt forvaltning og at splitting av reiseformål kan bety en komplisering av tildelingen av
transportstøtte både i forhold til saksbehandlere og søkere.

Arbeidsgruppen anfører at administrering av trygdebilordningen vil komplisere
bilstønadsordningen unødig. Oslo kommune mener at dette vil være et begrenset problem. Når det
innvilges stønad til bil innebærer dette ikke automatisk at det ikke er et behov  for TT -reiser. Det
minnes om at bilstønad kan gis til personer som ikke selv har førekort.  Dette innebærer at en
person i samme husstand kan ta på seg ansvaret for kjøringen.  Denne personen står naturlig nok i
hovedsak for all kjøring,  men det vil forekomme situasjoner der vanlig  TT-kjøring  kan være
aktuelt.  Et annet moment er at i perioder av året kan værforholdene være slik at den som har tildelt
stønad til bil  ikke  kan kjøre bil selv. Dermed kan vanlig  TT-kjøring  også her være aktuelt.

Det som primært kreves er at det utvikles en felles forståelse av funksjonshemmedes
transportproblemer. Det bør videre etableres hensiktsmessige fora som bringer de ulike
forvaltingssektorer sammen. Dette antas realisert gjennom etablering av den nye arbeids- og
velferds forvaltning. Oslo kommune mener derfor at motargumentene fra arbeidsgruppen til denne
modellen ikke behøver å veie tungt. I dag har fylkeskommunene ansvar for den lokale
kollektivtrafikken. I en blandingsmodell kan det utvikles modeller slik som er gjennomført i
Telemark og/eller at busservicelinje tilbudet utvikles til en mer brukertilpasset ordning.

Områder som krever nærmere utredning og vurdering
Hovedproblemet knyttet til fritidsreiser i dag er funksjonshemmede som bruker TT- transport og
som kommer fra en annen region. De kan ikke uten videre reise til eller i en annen region uten at
det medfører betydelige merkostnader for vedkommende.

I dag er ansvaret for transport fordelt på stat, fylkeskommune og kommune. Både staten ved
helseregionene og fylkeskommunene har opprettet egne kjørekontorer. Denne fordeling av kjøring
fører til mangel på samordning. For eksempel har staten ved helseregionene etablert særskilt
tilrettelagte faste buss og/eller taxitilbud fra ulike områder i fylkene, beregnet på pasienter som
ikke kan følge ordinær offentlig transport. På flere ruter er det også etablert tilbud om minibuss
som skal erstatte langtransport med drosje. Pasienttransport i sin nåværende form er utilstrekkelig
samordnet med annen transport.

Oslo kommune er ikke sikker på hvordan et samarbeid kan gjøres mest effektivt, men transport
finansiert med offentlige midler bør ha en organisasjonsform som fremmer samordning og
koordinering. Oslo kommune vil derfor legge vekt på at en eventuell ny organisasjonsform
tilrettelegges med tanke på effektivisering gjennom samording og koordinering.

Det bør tas initiativ til utvikling av et sterkere samarbeid mellom staten og fylkeskommunene i
forhold til planlegging av reiser til dem som er avhengig av dør til dør transport.

Oslo kommunes anbefalinger til transport for funksjonshemmede
Oslo kommune er av den oppfatning at ved endringer i transportordningen bør muligheten
benyttes til å utvikle en ordning som sikrer at funksjonshemmede, som er avhengig av dør til dør
transport får ta del i arbeidsliv, familieliv og fritidsaktiviteter.

Rapporten legger vekt på at universelle løsninger er en riktig vei å gå. Imidlertid vil det ta tid før
det kollektive transportsystemet er tilpasset alle brukergrupper. Det forutsettes dog at univer- selle
løsninger fortsatt skal være et grunnleggende mål for alle typer transport, terminaler mm.
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Forholdene bør også best mulig legges til rette for en organisering av transporten som fører til at
funksjonshemmede får en mulighet til å reise utenfor eget fylke og/eller til og fra tog, fly og båt.

Gitt de positive signaler som ligger til grunn for rapporten vil Oslo kommune anbefale en ordning
der staten er ansvarlig for: - syketransport til lege, sykehus mm

- arbeids- og utdanningsreiser
- bilstønad

Transportordningene som staten har ansvaret for kan innarbeides som et element innenfor
Folketrygdens grunnstønad. Oslo kommune mener videre at staten bør utstede kjørekort som gir
adgang til å reise utenfor regionen i spesialbil/drosje.

Det anbefales at fylkeskommunen får ansvar for transportordninger, som ivaretar fritidsreisene for
dem som er avhengige av dør til dør transport.

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

ØØ
Margaret Eckbo
byråd


