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Transport for funksionshemmede  -  Delinnstilling med  ei ennomgag  av offentlige ordninger
og stønader som skal  bidra til  å  dekke funksj onshemmedes  transportbehov. Høring

Høringssvar  fra Norsk  Pensjonistforbund
Delinnstillingen inneholder en gjennomgang av gjeldende ordninger. Norsk Pensjonistforbund har
enkelte kommentarer til delinnstillingen som også er å regne som anbefalinger til det videre arbeid i
prosjektgruppen.

Så mange som 72% av TT-brukerne er eldre. I dag benyttes ofte alder som kriterium når TT-
tjenester tildeles. Det bør opprettes nasjonale standarder som forhindrer slik aldersdiskriminering
innen TT-tilbudet.

Eldre er ikke  " annenrangs "  funksjonshemmede
72% av TT-brukerne er over 70 år (42% er over 80 år). Til tross for at eldre utgjør det store
flertallet av TT-brukere, så er denne gruppen svært sårbar når det gjelder variasjoner i tilbudet, et
slående trekk er hvor lite forutsigbart tilbudet til denne gruppen er. Også eldre kan bli
funksjonshemmede, at andelen med bevegelseshemminger øker med stigende alder er en kjent sak.

Ved henvendelser til saksbehandlere i fylke/kommune vedrørende eldre TT-brukere er et ikke
uvanlig svar at "egentlig har de ikke krav på noe som helst, det er jo en  tjenestefor
funksjonshemmede  dette". Med andre ord: bevegelseshemmede pensjonister skal være fornøyde
med det de fax. Indirekte forstår vi dette også som en trussel om at tilbudet med et enkelt politisk
håndgrep kan tas fra pensjonistene(dette har vi sett beklagelige eksempler på i Oslo kommune).

Det er per i dag opp til kommune/fylkeskommune å definere og differensiere mellom de ulike
brukergruppene. Flere velger da også å tilby yngre brukergrupper et mer omfattende TT-tilbud.
NPF mener at alder i seg selv ikke skal være et kriterium for tildeling av TT-tjenester. Dersom TT-
brukere skal differensieres mht. tjenestetilbud, bør det være andre kriterier enn alder som avgjør.
Alder i seg selv sier lite om behovet for tilrettelagt transport.
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Norsk Pensjonistforbund mener det bør vurderes å opprette et nasjonalt regelverk som fastsetter
retningslinjer og regler på dette området. Dette for å begrense de lokale variasjoner og
prioriteringer. I utgangspunktet mener NPF at alle TT-brukere bør sidestilles når det gjelder
tjenestetilbud. Alder i seg selv kan ikke være et kriterium for fordeling av tjenester.

Lokale  variasjoner uten diskriminering?
Det er flere grunner til at vi ser, og kanskje også bør se, lokale variasjoner i TT-tilbudet til
funksjonshemmede. NPF mener at det bør opprettes nasjonale standarder som sikrer et
tilfredsstillende tilbud til alle TT-brukere, og som også effektivt forhindrer aldersdiskriminering.
Lokal variasjon bør kunne forekomme uten den vilkårlige differensieringen mellom brukergruppene
som vi ser i dag.

Arbeidsgruppen og fase 2
Arbeidsgruppen skisserer opp sitt videre arbeid. Blant annet skal behovet for bedre og mer
likeverdige transporttjenester for funksjonshemmede vurderes. Likeså skal en se på individuell
rettighetsfesting vs. mer generelle ordninger.

Som det har fremkommet ovenfor mener  NPF at TT- tilbudet bør bli bedre og mer likeverdig over
landet. Lokal  variasjon er antakelig nødvendig ,  gitt store forskjeller mellom landets ulike distrikter.
Det er allikevel viktig å sikre at slik variasjon ikke åpner for urettferdig og vilkårlig behandling.
NPF anbefaler at det vurderes opprettet et nasjonalt regelverk/nasjonale standarder som legger visse
føringer på fylkeskommunenens utforming  av TT- tilbudet.

Et av de store problemene med TT-tilbudet i dag, er hvordan ulike brukergrupper settes opp mot
hverandre. Dette fører til at diskusjonen om  rettighetsfesting  også må omhandle  gruppenivå  og ikke
bare  individnivå.  Slik ordningen fungerer i dag er det viktig å sikre brukergruppenes rettigheter.
Slik vi ser det i dag blir eldre brukere diskriminert og utestengt fra tilbud bare fordi de er eldre. Da
er det særdeles viktig å sikre at det er deres grad av bevegelseshemming,  og ikke alder,  som legges
til grunn når brukerstatus vurderes og tjenesten tildeles.
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