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Høringssvar til rapporten "Transport for funksjonshemmede fra Norges
Blindeforbund og Vestlandske Blindeforbund.

Rapporten er diskutert i en rekke sammenhenger i de to organisasjonene bl.a. av
landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Vi opplever at den på en grundig måte går
gjennom situasjonen slik den er og har vært på TT-området. Den viser klart at dagens
ordning fører til store forskjeller i landet når det gjelder omfanget på tilbudet som gis. Den
viser også at Norge inntar en suveren sisteplass når det gjelder hvor mye som brukes i kr
per TT-bruker. I grunnlaget er det imidlertid uteglemt et svært viktig stortingsvedtak fra
våren 2004 som angir nivået for TT-ordningen i fremtiden. Til slutt i dette dokumentet
foreslår vi en ny modell der nivå på kvalitet og kvantitet for ordningen er innbakt. Vi mener
denne både følger opp stortingsvedtak under behandlingen av
kommuneøkonomiproposisjonen i 2003 og nasjonal transportplan i 2004.

Kommentarer til grunnlag
Vi har noen viktige kommentarer når det gjelder grunnlaget for utforming av en ny ordning
og beskrivelsen av situasjonen. For Finland blir det opplyst at brukerne av ordningen har
18 turer per år, mens det riktige er 18 turer  per måned.

Vi vil også peke på at det i rapporten er glemt et svært viktig stortingsvedtak i forbindelse
med behandlingen av nasjonal transportplan, vedtatt våren 2004. Der ble følgende vedtatt
som innspill til det pågående arbeidet med denne rapporten:  Komiteen vil peika på at
ein i arbeidet med  utforming  av nasjonal standard for transportteneste for
funksjonshemma,  legg til grunn at ordninga må vera tilstrekkeleg til at det gjev dei
funksjonshemma høve til å leva eit  aktivt liv"

Videre kan man få inntrykk av at de som har fått grunnstønad bl.a. til transportkostnader
har dette som grunnlag for en stor del av stønaden. For synshemmede. er det normale at
dette er en liten del av trinn I, og dersom man skal forsøke å anslå kronebeløp er det
neppe rimelig med mer enn 2.000 kr per år per bruker.
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Kommentarer til innholdet:
Rapporten viser at ordningen i dag er en viktig del av eldreomsorgen i Norge, 86% av
brukerne er over 60 år og 50% er over 80 år. Vi har også et inntrykk av at personer som er
eldre og har fått funksjonsnedsettelser etter "ostehøvelprinsippet" er relativt fornøyd med
det tilbudet de har. Dette viser bl.a. undersøkelse fra Oppland. De som tradisjonelt regnes
som funksjonshemmede og som man i utgangspunktet har ønsket å gi et tilbud med
ordningen, er mest misfornøyd med denne. Dette gjelder bl.a. sterkt synshemmede og
bevegelseshemmede. Disse utgjør en begrenset del av brukerne, men mange er
misfornøyd med det tilbudet som gis siden det ikke gir mulighet til å leve et aktivt liv. For
den enkelte bruker er det interessant hvor mange turer man får tildelt, og her befinner altså
Norge seg på en suveren jumboplass i horden. Rapporten viser at de store forskjellene i
landet gjør at funksjonshemmede har ulik bevegelsesfrihet etter bosted. Med ett unntak er
det ellers bare snakk om mer eller mindre dårlig tilbud, som gjør det umulig å delta aktivt i
samfunnet. I de fleste fylker gis det tilbud om 2 - 4 turer i måneden, men det er eksempler
på betydelig dårligere tilbud enn dette også, for eksempel i deler av Sogn og Fjordane.
Sett i lys av vedtaket i nasjonal transportplan er veien lang til det nivået som der angis.

Begrepet "fritidsreiser" kan gi feil assosiasjoner. Dette er for mange eneste mulighet til å
komme ut for å utøve tilitsverv, være med på møter, delta i politikk, dra på offentlige
kontorer, handle, delta i aktiviteter og besøke venner og familie. "Aktivitetsreiser" kan
derfor kanskje bedre beskrive innholdet  i reisene.

rapporten er det i  liten  grad sett på de som faller utenfor ordningen med arbeids- og
utdanningsreiser.  l dag er ordningen stengt for mange i arbeid,  dersom uføretrygd utgjør
hovedinntekt.  Dette er også vanligste grunn til avslag på søknad om ordningen. Dette
gjelder f.eks. personer på varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Det drøftes i notatet hvilken egenandel som skal velges og for oss er det urimelig at
personer som er funksjonshemmede, ofte med svak økonomi, skal betale mer enn det
andre gjør for kollektivtransport på tilsvarende strekning. Her må det finnes løsninger som
er enkle å forholde seg til og som oppleves rettferdige og rimelige.

Det anslås hva det vil koste å etablere en "Oslo-modell" over hele landet. Dersom
ordningen økes i omfang er det også viktig å ha med i regnestykket at mye av det som
brukes kommer tilbake til staten som skatter og avgifter.

Vi ser svært positivt på at det satses på å gjøre kollektivtransport universelt utformet. Dette
gjør det mulig for nye grupper å bruke dette tilbudet. Det er imidlertid også viktig å
erkjenne at det for en del er nødvendig å ha et dør-til-dør-tilbud for å kunne delta i
samfunnslivet.

Om de foreslåtte modellene
Vi kan ikke se at noen av de foreslåtte modellene vil sikre et klart bedre tilbud enn det som
er i dag med mindre det legges mer penger inn i ordningen. Modellene gir heller ikke svar
på "bestillingen" i kommuneøkonomiproposisjonen om kvalitet og kvantitet. Vedtak i
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nasjonal transportplan om at  "ordninga må være tilstrekkeleg til at det gjev dei
funksjonshemma høve til å leva eit  aktivt liv"  er heller ikke fulgt opp.

For å få en god ordning over hele landet mener vi det må velges en statlig modell for klart
definerte grupper av funksjonshemmede med et klart angitt nivå på antall turer, egenandel
for reiser og en løsning som kan brukes over hele landet, se forslag under. Den store
majoriteten av brukere, som ikke kommer inn i gruppen angitt over, bør fortsatt få et tilbud
gjennom fylkeskommmunen. Dette vil i stor grad være de som i dag er fornøyd med den
ordningen de har.

Vi anser det uakseptabelt å velge en løsning som' gir et dårligere tilbud enn det som er i
dag til funksjonshemmede i enkelte områder, for eksempel Oslo. Dette vil også være
brudd med stortingets vedtak i nasjonal transportplan. Løsningene bør derfor dekke det
behovet den enkelte har for transport, betaling på samme nivå som andre betaler for
kollektivtransport på tilsvarende strekning og mulighet til å bruke ordningen over hele
landet, men i kombinasjon med kollektivtransport når det er mulig og naturlig.

Det bør gis tilbud om et visst antall turer fremfor reise for et gitt kronebeløp, og vi advarer
mot å utbetale et gitt beløp til den enkelte bruker som den fritt kan benytte. Vi mener derfor
at dette ikke må legges inn som en del av den ordinære grunnstønaden.

Vi anbefaler videre at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser gjøres permanent og at
den bygger på ordningen som har vært gjennomført i "trygdefylkene" og at RTV får ansvar
for å koordinere ordningen. Ordningen bør åpnes for personer i arbeid uansett hvor mange
timer det er snakk om per uke og selv om uføretrygd er hovedinntekt. Ordningen bør også
kunne brukes innen et arbeid, ikke bare til og fra arbeidsstedet.

Fremtidig modell med krav til kvalitet og kvantitet
Vi anbefaler følgende modell for fremtidig organisering av en ordning med dør-til-dør-
transport:

I. Det opprettes et eget kapittel i folketrygdloven for stønad til transport for
funksjonshemmede med følgende tre underpunkter:

• støtte til aktivitetsreiser (fritidsreiser) gitt til klart definerte grupper av
funksjonshemmede.

• Støtte til arbeids- og utdanningsreiser.
• Støtte til bil.
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Støtte til aktivitetsreiser (fritidsreiser) skal gis på grunnlag av prinsippet om muligheter
til å leve et aktivt liv:
• Den enkelte får tildelt et visst antall turer for en gitt periode, for eksempel 216 turer

per år (18 turer per måned, jfr. finsk nivå) med mulighet til å søke om flere turer.
Personer med tillitsverv får 60 turer ekstra per år.

• Egenandel per tur legges på samme nivå som kollektivtakst for tilsvarende
strekning.

• Ordningen skal kunne brukes over hele landet.
• Ved lengre turer skal TT-reisen kombineres med kollektivtransport når dette er

mulig.

Arbeids- og utdanningsreiser skal bygge på den forsøksordningen som har eksistert
siden 1. august 2001 og organiseres av rikstrygdeverket.
Den skal i tillegg til å kunne brukes til og fra arbeid/utdanning også kunne brukes
innenfor arbeid/utdanning. I tillegg skal ordningen åpnes for personer som er i et
arbeidsforhold, men som har uføretrygd som hovedinntekt. Dette gjelder for eksempel
personer i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det settes ingen nedre  grense for  antall timer
arbeid per uke for å komme inn i ordningen.

II. Dagens ordning med dør-til-dør-transport videreføres med
fylkeskommunalt ansvar for de gruppenee  som ikke omfattes av
ordningen under folketrygdloven, se punkt I ovenfor. Det er opp til
den enkelte fylkeskommune å utarbeide retningslinjer for dette
tilbudet.

Kommentarer til forslaget
Forslag til ordning under punkt  l  skal ikke få konsekvenser for ordningen med
grunnstønad. Vi antar at en begrensning i punkt l ovenfor vil gjøre at 20% - 30% av
dagens TT-brukere vil komme inn i denne ordningen. Det vil anslagsvis gi en kostnad på
kr 300 mill. per år. For personer i ulike situasjoner og faser av livet vil behovet være ulikt.
Derfor er det viktig å gi anledning til å søke om ekstrareiser. For eksempel blir både
foreldre og barn rammet når en ikke får reiser nok til å delta på egne aktiviteter og bringe
til og fra aktiviteter ungene er med på. Selv 18 turer i måneden er bare 2 tur/retur per uke,
og de.fleste nordmenn som ikke er funksjonshemmede drar ut mer enn to ganger i uka
utenom jobb og utdanning.

Vi har valgt å legge antall turer på finsk nivå,  dvs. 18 turer per måned. Dette er ment som
et utgangspunkt for å sikre den enkeltes transportbehov.  Vi har foreslått en ekstrakvote for
personer med tillitsverv,  siden det er viktig å ha trygghet forut  transportbehovet er dekket
for å kunne gå inn i slike oppgaver.  Dette kan både være verv i politisk arbeid og
samfunnsnyttige organisasjoner.  Tillitsverv er allerede i dag et selvstendig grunnlag for å
kunne få ordning med lese og sekretærhjelp.
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Egenandel mener vi må ligge på samme nivå som for kollektivtransport på tilsvarende
strekning. Her må det finnes konkrete løsninger som gir et slikt resultat med en fast sats
per kilometer, en gitt andel av taksameterstand eller annen forutsigbar ordning.

Oslo den 15.11.05

Med vennlig hilsen

for Norges Blindeforbund, Age Nigardsøy, forbundsleder S 41w
for Vestlandske Blindeforbund, Kari Wiik, forbundsleder
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