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Vi viser til tidligere administrative høringsuttalelse, datert 21. november. I brevet varslet vi at vi ville
ettersende vedtak fra sak 035/05 i hovedutvalget for regionalutviklings møte 13.desember 2005 straks
etter møtet.

Hovedutvalget  sluttet seg enstemmig til administrasjonens  forslag til vedtak,  med unntak  av pkt.  1 c), som
ble tatt ut.

Hovedutvalgets enstemmige høringsuttalelse er således som følger:

"1. Hovedutvalg for regionalutvikling anbefaler en "blandet modell"  som innebærer at de
samferdselspolitiske forhold  samles  hos fylkeskommunene
a) Fylkeskommunene gis fortsatt  ansvar  for TT-tjenesten. Hovedbegrunnelsen er at TT-tjenesten må

sees  i nær sammenheng  medfylkeskommunens ansvar for utforming av lokalt kollektivtilbud og
organisering av skoleskyss. Dette  vil stimulere  fylkeskommunene  til å etablere  kollektivtilbud som
er utformet etter prinsippene for "universell utforming".

b) Fylkeskommunenes jenestetilbud må, - som i dagfinansieres via Statlige  rammer . Men det må
være opp til våre fylkes /regionalpolitiske myndigheter å prioritere omfanget av slike  tilbud som
kollektivtrafikk og TT-tjenesten, Det kan gjerne utarbeides statlig veileder.

2. Hovedutvalget anbefaler  at ansvar  for alle øvrige ytelser til transportformål for funksjonshemmede,
defineres som "velferdspolitikk" og plasseres hos de nye "NAV-kontorene" (det lokale arbeids- og
velferdskontor)  i alle kommuner.
a) Forsøk med tilrettelagt transport til arbeid eller høyere  utdanning , bør gjøres permanent og

videreføres  som en del av  "NAV-kontorenes"  ansvar.
b) Under NAV-kontorene sikres god  samordning  av A-etatens,- Helse- og sosialetatens - og

Trygdeetatens forskjellige ytelser til transportformål.
3. Hovedutvalgets vedtak oversendes til Arbeids-  og sosialdepartementet som Buskerud

fylkeskommunens  høringsuttalelse. "
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Vi ser frem til departementets videre behandling av saken, og hvilke beslutninger som tas i etterkant av
høringsrunden.

Med hilsen

Terje Moen e f
Samferdselssjef
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Haaland Terje

Fra: Mona Anita Bjørnsrud [mona-anita.bjornsrud@bfk.no]

Sendt: 16. desember 2005 10:25

Til: Postmottak ASD

Emne: Transport for funksjonshemmede - Høring

«20571050. DOC»

Ber om denne sendes rette saksbehandler i departementet.

Med hilsen
Mona Bjørnsrud
Utviklingsavdelingen
Buskerud fylkeskommune
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