De med lettere orienteringsnedsettelser kan ofte trene seg opp til
å bruke busstilbudet. Disse kan søke
om å få eget brukerkort som gir rett til
å reise med buss med gratis
ledsager.

Brukerinndeling:
De som godkjennes som brukere
deles inn i brukergrupper etter
følgende prinsipper:
Personer med livslang
funksjonshemning og med den
tyngste funksjonshemningen
prioriteres i fylkeskommunens tilbud.
De som har definerte brukerbarrierer
som gjør at de bare i en viss grad kan
benytte et tilrettelagt rutetilbud og
andre brukere som enda ikke har et
tilrettelagt rutetilbud, får et ordinært
TT-tilbud.

Hvordan søke om TT:
Det finnes egne søknadsskjemaer og legeattestskjemaer for TT-tjenesten.
Skjemaer kan fås ved henvendelse til
bostedskommunen din.
Søker må fylle ut søknadsskjema og legge
ved legeattest.
Søknaden sendes bostedskommunen din.
NB:
Synshemmede må få uttalelse fra øyespesialist eller annen sakkyndig med
minimum oppgitt visus og synsfelt.
Har søker andre synsdefekter i tillegg
som samlet gir betydelige problemer
med å bruke det aktuelle kollektivtilbudet
på søkers bosted, må det redegjøres
særskilt for dette.

TT-tilbudet kan bli redusert for
allerede godkjente brukere som
senere får et tilrettelagt rutetilbud
eller som flytter til områder med et
tilrettelagt rutetilbud.
Endringer i funksjonsevne kan gi
grunnlag for ny vurdering av
brukerinndelingen.
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Bakgrunn:
Det er et mål at så mange som mulig
skal kunne benytte det vanlige
kollektivtilbudet som finnes på
hjemstedet sitt.
Vest-Agder fylkeskommune har over tid
arbeidet med å tilrettelegge
rutetilbudet.
Særlig i Kristiansand er det nå mange
ruteområder som er tilrettelagt:
Holdeplasser er bygd om og bussene
har lavt gulv med rampe som kan
legges ut dersom du har rullator eller
andre ganghjelpemidler. Det er egne
seter reservert svaksynte eller andre
personer med nedsatt funksjonsevne.
Andre steder er det satt inn buss med
heis eller bestillingsruter.
På bestillingsrutene kan man bestille
ekstra kjøring/henting og det settes inn
tilrettelagt kjøretøy ved behov.
Nærmere informasjon om tilrettelagt
tilbud kan fås på ruteopplysningen
tlf. 177 eller på nett:
www.177-agder.no

Transporttjenesten for funksjonshemmede
(TT-tjenesten) er et tilbud for de som p.g.a.
sin funksjonsnedsettelser har behov for
spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.
Når en stadig større del av kollektivtransporten blir tilrettelagt, vil det bli mindre behov
for TT-tjenesten. Dette er i samsvar med
statlige målsettinger om likestilling og et
samfunn utformet for alle.
Fylkeskommunen ønsker å prioritere de
med den tyngste funksjonsnedsettelsen som
fremdeles har behov for TT. Dette er bakgrunnen for at reglementet for TT-tjenesten i
Vest-Agder er endret.

Nærmere om transporttjenesten:
TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et
transporttilbud som fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjetter.
TT-tjenesten skal gi godkjente brukere en
mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet
som den øvrige befolkning.
TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme
i tillegg til:
- Tilbud under folketrygden
- Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
- Skyss til skole
- Skyss til arbeid
- Pasientreiser
Ordningen er ment til eks. fritidsreiser,
handel, besøk og lignende.

Kriterier for brukergodkjenning:
TT-tjenesten er for de som p.g.a. varige
funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk
art ikke kan benytte kollektivtilbudet der de
bor. Kriterier for godkjenning kan være:
- At vedkommende ikke er i stand til å komme seg på/av bussen fordi den ikke er
tilrettelagt.
- Store sammensatte funksjonsnedsettelser
av en slik art at vedkommende må fraktes
fra dør til dør og hvor man selv etter tilrettelegging ikke vil være i stand til å gjøre bruk
av det tilrettelagte tilbudet.
- At man ikke er i stand til å orientere seg.
Dette kan gjelde blinde eller sterkt svaksynte eller personer med utviklingshemninger/kognitive funksjonsnedsettelser med
sterkt begrenset funksjonsnivå.
- At det ikke går buss i området eller at
gangavstanden er for stor, er i seg selv ikke
grunnlag for godkjenning. (For de med
gangproblemer kan det søkes kommunen/
NAV om ganghjelpemidler etter egne
regler).
NB! Der rutetilbudet er tilrettelagt, vil nye
søkere som har fått sin funksjonsnedsettelse etter fylte 67 år som hovedregel
ikke komme inn under TT-tjenesten.
Nye søkere som er permanente rullestolbrukere samt blinde/ sterkt svaksynte vil
likevel kunne godkjennes uavhengig av alder.

