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Vi viser til høringsbrev av 05.07.2005, hvor en ber om vurdering av utredningen
"Transport for funksjonshemmede, gjennomgang av og forslag til bedre målretting av
de offentlige transportstøtteordningene som er ment å bedre mobiliteten til personer
med forflyttningshemminger". Utredningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe
sammensatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Samferdselsdepartementet,
Moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og
regionaldepartementet og Rikstrygdeverket.

Generelle kommentarer
Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) arbeider for at kollektivtransporten skal bli
tilgjengelig for alle utfra prinsippene om universell utforming. En kollektivtransport som
er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil kunne redusere behovet
for spesialtransport. Deltasenteret gjennomførte i perioden 2003-2004 besøk i landets
fylkeskommuner for å drøfte tilgjengelighet til kollektivtransport. Møtene viste at ingen
av landets fylkeskommuner har en kollektivtransport med god nok tilgjengelighet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne'. Statlige, kommunale og regionale krav virker
i retning av at tilgjengeligheten blir bedre, men det er fortsatt behov for supplement til
kollektivtransporten. Noen mennesker vil trolig alltid ha behov for spesialtransport. Det
er viktig å se arbeidet for en tilgjengelig kollektivtransport som ikke ekskluderer
mennesker med funksjonsnedsettelser i sammenheng med behovet for en godt
tilrettelagt spesialtransport.

I den vanlige bruken av begrepet funksjonsnedsettelse er det ikke alltid forstått at dette
også må omfatte personer med psykiske lidelser. Det er derfor viktig å tydeliggjøre at
denne gruppen skal inkluderes. Mennesker med psykiske lidelser er en stor og
uensartet gruppe. En del vil ha behov for særlig tilrettelegging eller et individuelt
tilpasset tilbud.

Kommentarer til organisatorisk forankring
Arbeidsgruppen legger opp til en diskusjon av tre ulike modeller for organisatorisk
forankring av transportordningene. Det er forutsatt i alle tre modellene at arbeids- og
utdanningsreiser for funksjonshemmede gjøres til en permanent ordning.
Shdir har vurdert de tre modellene og går inn for en statlig modell fordi en slik modell
vil rettighetsfeste transportstøtte for brukerne, noe som er i henhold til norsk og
europeisk politikk på området likestilling og rettigheter for mennesker med
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funksjonsnedsettelser. Denne modellen gir staten ansvar for alle transportordninger
unntatt de ordninger som kommunene selv velger å opprette.

Den statlige modellen sikrer et felles nasjonalt nivå på tjenestene for mennesker med
funksjonsnedsettelser.  Dette vil kunne gi lik kvalitet på de ulike transporttjenestene,
noe som vil være en fordel for de fleste brukerne av transporttjenesten.

I høringsutkastet,  kapittel 9.3.1,  foreslår arbeidsgruppen at transportstøttene organisert
som en statlig modell vil kunne bli gitt som en del av grunnstønadsordningen.
Arbeidsgruppen peker imidlertid på  at: "Ved  valg av en statlig modell forankret i
trygdeetaten, gjør en transportordninger for funksjonshemmede til en rent  sosialpolitisk
sak, slik at transportstøtte er å betrakte som en hvilken som helst annen trygdeytelse."
Shdir mener at dette bør unngås fordi  det ikke er i samsvar med sektorprinsippet.
Rettighetsfesting av transportstøtte bør forankres i en lov under
Samferdselsdepartementet.

Kommentarer til enkeltdeler i forslaget
Fastsettelse av egenandeler bør ta utgangspunkt i prisen for kollektivreiser og ikke i
egenandelen for syketransport.  Transportordninger for funksjonshemmede er en del av
kollektivtransporten og bør derfor ikke koste mer enn det koster for passasjerer å
benytte seg av kollektivtransportsystemet.

Reisene må kunne brukes over hele landet,  ikke bare i fylket/kommunen der man bor.
Standardiserte elektroniske betalingsordninger som kan brukes i hele landet bør, tas i
bruk.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne må ha valgmuligheter i transportsammenheng
på linje med andre.  Personer som har egen bil og/eller som noen ganger kan bruke
offentlig transport,  må også kunne komme inn under ordningen dersom veiforholdene
eller dagsformen tilsier at man har behov for det.
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