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Høringsuttalelse  -  Transport for funksjonshemmede .  Gjennomgang av og
forslag til bedre målretting av de offentlige transportstotteordninger som er ment
å bedre mobiliteten til personer med forflytningshemminger.

LHL har  gjennomgått ovennevnte høringsnotat og har følgende kommentarer.

LHLs hovedsynspunkt
• LHL mener at godt utbygde, tilgjengelige og universelt utformede

transportordninger er en forutsetning for at mennesker med kronisk sykdom og
funksjonshemning kan leve et mest mulig selvstendig og sosialt dagligliv.

• LHL mener at forflytningshemmedes rett til transport må lovfestes.
• LHL mener at for å sikre forflytningshemmede de samme mulighetene som

andre til å komme seg dit de trenger, må det utarbeides nasjonale retningslinjer
for tilrettelagt transport (TT), både når det gjelder kvalitet og kvantitet, slik
Stortinget har bedt om.

• LHL foreslår at det oppnevnes en ny arbeidsgruppe som utfører Stortingets
bestilling om nasjonale retningslinjer og finansiering av disse. I dette arbeidet
må brukerne være representert som fullverdige medlemmer av gruppa.

• LHL kan ikke akseptere en modell der fungerende ordninger som grunnstønad
til transport og bilstønadsordningen blir prisgitt fylkeskommunenes varierende
økonomi.

• LHL mener at fylkeskommunens ansvar for universell utforming av
kollektivtransport må slås fast gjennom pålegg om å skjerpe konsesjonsvilkår og
krav til transportørene.

• LHL mener at finansieringsansvaret for TT-transporten må legges til staten.
• LHL anbefaler en prøveordning der administreringen av TT-ordningen legges

til de lokale NAV-kontorene.
• LHL mener at når alle transportordningene finansieres gjennom folketrygden, er

det naturlig at trygderetten blir klageinnstans også for TT-ordningen.
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Generelle kommentarer
Utredningsnotatet ,  Transport for funksjonshemmede ,  er utarbeidet av en
tverrdepartemetal  arbeidsgruppe som ble nedsatt etter framleggingen  av St.meld. nr. 40
(2002-2003)  Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.
LHL har drøftet  notatet i  lys av  målsettingen om funksjonshemmedes deltakelse i
samfunnet på linje med andre.  Godt utbygde ,  tilgjengelige og universelt  utformede
transportordninger er en forutsetning for at mennesker  med kronisk sykdom og
funksjonshemning kan leve et mest mulig selvstendig og sosialt dagligliv. St.meld. nr.
23 (1977-78) Funksjonshemmede i samfunnet  satte transport på dagsorden, men LHL
konstaterer at mange tiår senere er saken langt fra løst .  Det er fortsatt langt til
behovsdekning .  Mange steder  har transporttilbudet  heller blitt dårligere de senere årene,
og det er store geografiske  forskjeller.

Det har også vist seg vanskelig for for personer uten synlige funksjonshemninger å få
adgang til ordningen.  Mange lungesyke har store problemer med å reise kollektivt fordi
de ikke kan reise sammen med andre på grunn av overfølsomhet for parfyme,  røyklukt
og lignede irritanter. På samme måte kan hjertesyke ha behov for tilrettelagt ordning for
eksempel fordi de ikke greier å ta seg fram til nærmeste holdeplass.

Utgangspunktet for arbeidet med det foreliggende høringsnotatet ligger i Stortingets
romertallsvedtak  i Inst.  S. nr. 259 (2002-2003) :
Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 utarbeide nasjonale retningslinjer for
kvalitet og kvantitet  for TT- transporten  og foreslå  en finansiering som sikrer TT-
transport i tråd med de nasjonale retningslinjene .  (høringsnotatet side 3)

Regjeringen følger opp dette vedtaket ved å nedsette en tverrdepartemental
arbeidsgruppe med mandat å se på de ulike transportordningene som finnes for
funksjonshemmede og
"utarbeide alternative forslag som kan gjøre de individuelt baserte transportordningene mer
målrettet .  Dette inkluderer også en vurdering av eventuelle tiltak som kan bidra til økt
tilgjengelighet til ordinære kollektive transportmidler ,  som kan føre til redusert omfang av de
individuelt baserte transportordningene  ". (høringsnotatet side 6)
LHL mener at Regjeringen allerede i mandatutformingen fjerner seg fra Stortingets
vedtak.

Arbeidsgruppa  tolker på sin side mandatet  slik at de har formulert  følgende tre
overordnede målsettinger for sine anbefalinger:

- Forslagene skal ikke værefor økonomisk  ambisiøse.
- Forslagene  skal være administrativt  håndterlige.
- Forslagene skal være lett forståelige.  (høringsnotatet side 71)

Dette er langt fra Stortingets  vedtak. Videre skriver  gruppa:  Anbefalingene er forankret i
en erkjennelse  av at det neppe lar seg gjøre å øke de samlede  ytelsene til  transportordninger
vesentlig.  (høringsnotatet  side 71)
LHL finner  det betimelig å påpeke at  Stortinget faktisk ikke har bedt  om arbeidsgruppas
erkjennelse  av hva som  er økonomisk mulig.  Derimot har  Stortinget bedt om nasjonale
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retningslinjer og en finansiering i tråd med disse. Det oppdraget kan vi ikke se at
arbeidsgruppa har utført.
LHL foreslår at det snarest må oppnevnes en ny arbeidsgruppe som utfører Stortingets
bestilling om nasjonale retningslinjer og finansiering av dem .  I dette arbeidet må
brukerne være representert som fullverdige medlemmer av gruppa.  Det foreliggende
materialet kan brukes som bakgrunnsstoff .  Målet for gruppas arbeid må være å komme
fram til transportordninger som gir funksjonshemmede de samme muligheter som alle
andre til å komme seg dit de har behov for.

Nasjonale retningslinjer
LHLs erfaring er at dagens TT-ordning på langt nær dekker funksjonshemmedes
minimumsbehov for transport. Av tabeller i høringsnotatet (side 29, tall fra 2004) ser vi
at det er store forskjeller fylkene imellom. En rapport fra Nordlandsforskning ' (tall fra
2000 )  viser de samme forskjellene.
I avisa Gudbrandsdølen Dagningen kunne vi 28. september 2005 lese om en 88 år
gammel kvinne fra Lillehammer som har hatt to hjerteinfarkt ,  kreftoperasjon,
cellegiftbehandling og ryggproblemer ,  ikke får TT-kort fordi søknadsfristen gikk ut 1.
november 2003 .  Neste tildelingsrunde gjelder fra 1.  januar 2007 .  Lillehammer
kommune har 450 TT -korthjemler ,  og ingen er for tida ledige .  Bevilgningene til TT-kort
i Oppland har fra 2002 til 2005 blitt redusert fra 10 millioner kroner til 8,5 millioner. 2

Manneråkutvalget,  NOU 2001 :22  Fra bruker til borger,  foreslo å utarbeide en
tiltaksplan for å nå målet om tilgjengelighet  for alle  til kollektivtransporten innen 2012.
Dette ble dessverre  ikke fulgt opp i  St.meld .  nr. 24  (2003-2004 )  Nasjonal transportplan
2006-2015.
LHL mener at for  å sikre at funksjonshemmede  får de  samme mulighetene som alle
andre til å komme seg dit de har  behov  for, må det,  slik Stortinget ba om, utarbeides
nasjonale retningslinjer for tilrettelagt transport  (TT). Hovedfokuset  når det gjelder TT-
ordningen må være brukerens  transportbehov .  Det betyr  at ordningen må innbefatte
kjøring både til arbeid, utdanning og fritidsreiser.  Egenandelen bør være på størrelse
med laveste  kollektivtakst  for gjeldende strekning,  inkludert rabattordninger.

Tre modellskisser fra arbeidsgruppa
Den tverrdepartementale gruppa kommer ikke med forslag til nasjonale retningslinjer,
men skisserer tre mulige modeller for framtidig organisering av transportordningene for
funksjonshemmede :  En statlig modell ,  der alle transportordninger blir et rent statlig
ansvar,  en fylkeskommunal modell med rent fylkeskommunalt ansvar og en
blandingsmodell som i hovedsak ligner på den vi har i dag. For alle modellene legger
arbeidsgruppa til grunn at kostnadene ikke i vesentlig grad skal overskride dagens
kostnadsramme for TT-ordningen.

I Nordlandsforskningsrapport "Transportkvantitet og livskvalitet",  Transportordningen for
funksjonshemmede,  NF-rapport nr. 9/2001, s. 63, 80
2 Gudbrandsdølen Dagningen,  28. september 2005
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Statlig modell
I den statlige modellen foreslås å ta TT-ordningen inn i et eget kapittel i grunnstønaden,
der en skiller mellom tre støtteformål: Bilstønad, stønad til fritidsreiser og stønad til
arbeids- og utdanningsreiser. For å løse problemet med dagens ulike nivå på
egenandeler fra fylke til fylke, foreslås det enten å sløyfe egenandel (med mindre midler
til reiser som følge) eller  å "samordne størrelsen på egenandelen med den egenandelen som
pasienter i dag må betale for syketransport. Denne er i 2005 på 115 kroner en vei. "
(høringsnotatet side 73)
Til dette vil LHL bemerke at det er likeverdig tilgang til transport dette handler om, ikke
syketransport av pasienter.

Fylkeskommunal modell
I den fylkeskommunale modellen foreslås det at alle dagens ordninger, også
grunnstønaden og bilstønadsordningen, legges til fylkeskommunen.
LHL har programfestet krav om at ordningen med tilrettelagt transport for
forflytningshemmede blir lik over hele landet. Som dokumentert er det store forskjeller i
TT-ordningen som i dag administeres av fylkeskommunen. På den bakgrunn ønsker vi
ikke å la fylkeskommunen få alt ansvar. I dag er bilstønaden og grunnstønaden
finansiert gjennom folketrygden, og LHL kan ikke akseptere en modell der disse
ordningene også vil bli ofre for fylkeskommunenes varierende økonomi.
I høringsnotatet påpekes at valg av en fylkeskommunal modell innebærer at
transportordninger for funksjonshemmede betraktes som et transportpolitisk anliggende.
Det betyr at fylkeskommunen har et incitament til å tilrettelegge den ordinære
kollektivtransporten for funksjonshemmede.
LHL mener at fylkeskommunens ansvar for universell utforming må slås fast gjennom
pålegg om å skjerpe konsesjonsvilkår og krav til transportørene.

Blandingsmodell
I blandingsmodellen foreslås å opprettholde en delt løsning mellom fylkeskommunen og
staten. Det skisseres to undermodeller. "Dagens modell" er i hovedsak en videreføring
av dagens ordning med ansvaret for TT-ordningen hos fylkeskommunen og grunnstønad
og bilstønadsordningen hos staten. Arbeids- og utdanningsreiser foreslås lagt til staten.
I den andre modellen, "formålsmodellen" er det tenkt at transportordningene deles
mellom staten og fylkeskommunen etter formålet med reisen. Transportstøtte til
arbeids- og utdanningsreiser blir et statlig ansvar, mens støtte til resterende reiseformål
blir et fylkeskommunalt ansvar.
Etter LHLs mening representerer ingen av disse modellene et bedret transporttilbud til
funksjonshemmede, og de geografiske forskjellene vil bli like store som i dag.

Alternativ modell
LHL mener det er viktig å slå fast at brukerens transportbehov skal være utgangspunktet
for å velge mellom ulike ordninger. Det betyr at funksjonshemmede må l like
muligheter som ikke-funksjonshemmede. Vi mener at forflytningshemmedes rett til
transport må lovfestes. Videre må det utarbeides nasjonale retningslinjer for TT-
transporten, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, slik Stortinget har bedt om. En
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naturlig konsekvens av dette må bli at finansieringsansvaret legges til staten.
Grunnstønad til transport og bilstønadsordning må beholdes som supplerende ordninger.
All transportstøtte samles med dette innenfor trygdesystemet, og det blir enklere å
bygge opp et samordnet, helhetlig og tilfredsstillende tilbud til den enkelte bruker. LHL
ser det som en selvfølge at TT-kort utformes slik at de kan brukes over hele landet, ikke
bare i egen kommune eller region.
LHL mener at transport for forflytningshemmede er en samferdselssak og at krav om
universell utforming skal ligge til grunn for utvikling av kollektivtransporten.
For å sikre at alle som har behov for transportordning får tilgang, må det utarbeides
kriterier for brukergodkjenning.

Administrering
Når det gjelder hvem som skal administrere ordningen, søtter LHL forslaget fra
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) om en prøveordning med at den kan
legges til de samlokaliserte trygde-, arbeids- og sosilalkontorene, også kalt NAV-
kontorene (NAV = ny arbeids- og velferdordning). Fordelene med dette er at samme
myndighet som legger føringer for ordningene, også finansierer og administrerer dem.
Det gir nærhet mellom administrasjon og bruker, som får ett kontor å forholde seg til.
Det kan da foretas en helhetlig vurdering av brukerens behov og bygges opp et godt
tilbud ut fra de premissene som ligger i transportsektoren lokalt. Forutsetningen for
dette er at det ligger klare retningeslinjer for kvalitet og kvantitet i tilbudet, og at
prøveordningen evalueres etter noen tid.
LHL mener at når alle transportordningene finansieres gjennom trygden, er det naturlig
at trygderetten også blir klageinnstans for TT-ordningen.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen

for hjerte- og lungesyke

Svein Erik Myrseth
forbundsleder

Finn Grønset
generalsekretær
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