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HØRING - TRANSPORT FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø 19.10.2005
Fylkesrådmannen rår til at NSM -utvalget treffer slikt vedtak:
NSM-utvalget rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:

Arbeids-  og sosialdepartementet

Vedlegg
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Saksnr
76/2005
80/2005

1. Vest-Agder fylkeskommune mener det er det beste for brukerne og økonomisk mest
rasjonelt for samfunnet at fylkeskommunen beholder ansvaret for TT-tjenesten.
Brukernes reisebehov er lokalt/ regionalt og det er bare fylkeskommunen som kan
foreta en nødvendig tilpasning av tilbudet til den enkeltes behov.

2. Fylkeskommunen vil ut fra dette anbefale en blandingsmodell. Fylkeskommunen med
sin transportkompetanse beholder ansvaret for alle transportordningene, herunder TT-
ordningen. Folketrygden beholder ansvaret for de sosialpolitiske ordningene.
Helseforetakene beholder ansvaret for syketransporten.

3. Vest-Agder fylkeskommune mener fylkeskommunen bør få ansvar for å drifte et felles
kontor med ansvar for forhandling / kjøp av transport, samt bestilling og samordning
av all offentlig betalt transport. Dette begrunnes med at fylkeskommunen i dag har
betydelig lavere kostnader enn helseforetakene for tilsvarende transport og at dette vil
gi store Økonomiske innsparinger for det offentlige. Dette kontoret skal også være et
felles henvendelsessted for brukerne, også når det gjelder klager på transporten. Det
må gis retningslinjer som forplikter de ansvarlige for transporttilbudene til å delta i et
slikt fellesorgan. Det forutsettes at det stilles midler til disposisjon til drift av slike
samordningsorgan.

4. Vest-Agder fylkeskommune vil for øvrig beklage at arbeidsgruppen ikke har hatt
representasjon fra fylkeskommunene som, siden ordningen ble landsdekkende fra
1988, har hatt ansvaret for TT-ordningen og at det heller ikke er sørget for innhenting
av erfaringer fra andre aktuelle etater. Det er behov samarbeid om en gjennomgang av
reglene som sikrer bedre sammenheng mellom ordningene. Rapporten gir i for liten
grad en vurdering av ordningene i forhold til overordnede mål, brukernes behov samt
om de fungerer samordnet og rasjonelt.

VOTERING:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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NSM-utvalget  rår til  at fylkesutvalget treffer  slikt  vedtak:
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1. Vest-Agder fylkeskommune mener det er det beste for brukerne og økonomisk mest
rasjonelt for samfunnet at fylkeskommunen beholder ansvaret for TT-tjenesten.
Brukernes reisebehov er lokalt/ regionalt og det er bare fylkeskommunen som kan
foreta en nødvendig tilpasning av tilbudet til den enkeltes behov.

2. Fylkeskommunen vil ut fra dette anbefale en blandingsmodell. Fylkeskommunen med
sin transportkompetanse beholder ansvaret for alle transportordningene, herunder TT-
ordningen. Folketrygden beholder ansvaret for de sosialpolitiske ordningene.
Helseforetakene beholder ansvaret for syketransporten.

3. Vest-Agder fylkeskommune mener fylkeskommunen bør få ansvar for å drifte et felles
kontor med ansvar for forhandling / kjøp av transport, samt bestilling og samordning
av all offentlig betalt transport. Dette begrunnes med at fylkeskommunen i dag har
betydelig lavere kostnader enn helseforetakene for tilsvarende transport og at dette vil
gi store økonomiske innsparinger for det offentlige. Dette kontoret skal også være et
felles henvendelsessted for brukerne, også når det gjelder klager på transporten. Det
må gis retningslinjer som forplikter de ansvarlige for transporttilbudene til å delta i et
slikt fellesorgan. Det forutsettes at det stilles midler til disposisjon til drift av slike
samordningsorgan.

4. Vest- Agder fylkeskommune vil for øvrig beklage at arbeidsgruppen ikke har hatt
representasjon fra fylkeskommunene som, siden ordningen ble landsdekkende fra
1988 ,  har hatt ansvaret  for TT- ordningen og at det heller ikke er sørget for innhenting
av erfaringer fra andre aktuelle etater.  Det er behov samarbeid om en gjennomgang av
reglene som sikrer bedre  sammenheng  mellom ordningene .  Rapporten gir i for liten
grad en vurdering av ordningene i forhold til overordnede mål, brukernes behov samt
om de fungerer samordnet og rasjonelt.



VOTERING:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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