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Rådet for funksjonshemmede i Bydel Frogner viser til departementets høringsbrev av
05.07.2005,  og vil med dette få avgi uttalelse.  Vi beklager at departementets frist er
overskredet,  men håper likevel våre synspunkter vil bli tatt med i deres videre arbeid
med saken.

I forbindelse med arbeidsgruppens tre foreslåtte modeller for fremtidig organisering
av transportordningene for funksjonshemmede,  ønsker Rådet for funksjonshemmede
i Bydel Frogner å støtte en statlig modell for transportordningene.  Denne vil omfatte
alle transportordninger med unntak av de ordninger som kommunene selv velger å
opprette.  All transportstøtte kan etter denne modellen gis som en del av
grunnstønadsordningen,  eller gjennom en nyopprettet transportordning der både
arbeids-  og utdanningsreiser og fritidsreiser (TT) kan  inngå.  I dag er situasjonen at
arbeids- og utdanningsreiser fortsatt er en prosjektordning og at mange finner at
kravene for å komme inn under denne ordningen er svært rigide.  Samtidig er det
store forskjeller mellom landets fylker og kommuner mht. til TT-tilbudet noe som
skaper usikkerhet om hvilke rettigheter brukerne har. Et statlig organisert
transporttilbud vil sikre et likt tilbud for alle over hele landet,  noe Rådet finner helt
sentralt ut fra et brukerperspektiv.

En statlig modell vil også rettighetsfeste all transportstøtte og likebehandle de som er
berettiget til de forskjellige formene for transportstøtte.

Et dårlig transporttilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser leder til at
mennesker som ellers ville kunne dratt nytte av utdannings- eller arbeidsmuligheter
forblir hjemme.  Transport som er tilgjengelig for alle er en grunnleggende forutsetning
for likestilling og integrasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser. Rådet for
funksjonshemmede i Bydel Frogner vil derfor sterkt oppfordre til at det videre arbeid
med transport for mennesker med funksjonsnedsettelser legger vekt på å arbeid for å
gjøre det ordinære kollektivtransporttilbudet i Norge tilgjengelig for alle, slik at de
ulike særordninger for tilgjengelig transport for mennesker med funksjonsnedsettelser
blir supplementer til en tilgjengelig hovedløsning for offentlig transport i Norge.
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