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SØKNAD OM TRANSPORTTJENESTE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 

Personopplysninger  

Navn: Personnummer: 

Adresse: 

Postadresse: Telefonnummer: 

 

Funksjonsnivå 

 Kan ikke gå, benytter rullestol. 

 Kan gå litt, trenger hjelpemidler. 

 Kan gå med støtte av en person. 

 

Syn 

 Blind 

 Sterkt svaksynt 

 

Andre typer forflytningshemming 

 Hjerte- og karsykdom 

 Lungelidelser 

 Allergi 

 Psykiske lidelse 

 Annet 

 

Beskrivelse av funksjonshemming (må fylles ut) 

 

 

Oppstod funksjonsnedsettelse før du fylte 67 år;     Ja           Nei 

Nåværende transportmulighet 

 Egen bil 

 Bil til pårørende eller kjente 

 Drosje 

 Offentlig transportmiddel 

  Annet:   
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Hvorfor kan du ikke reise med offentlig transportmiddel (bus, tog, trikk, T- bane)? 

 

 

Mottar du grunnstønad til transportutgifter fra NAV?   Ja           Nei 

Er forflytningshemningen varig (mer enn 2 år)?   Ja           Nei 

 

Transportbehovet 

 Mer enn 3 reiser pr. uke                         1-2 reiser i måneden 

 1-2 reiser pr. uke                                      Mindre enn 1 reise i måneden 

 Mindre enn 1 reise pr. uke                     Reise, -sesongbetont 

 

Jeg samtykker i at det kan innhentes andre helseopplysningen for behandling av søknaden 

  Ja           Nei 

 

Andre opplysninger som søker ønsker å gi, for eksempel formålet med TT- reisen 

 

 

Underskrift 
Sted 

 

Dato Underskrift 

 

 

Søknaden sendes: 

Søndre Land kommune 

Tildelings- og koordinerende enhet 

Hovsbakken 1 

2860 HOV 
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Tildeling av Transporttjeneste for forflytningshemmede 

Transporttjeneste for forflytningshemmede er et transporttilbud for deg som bor i Opland og 

som på grunn av forflytningshemming har vansker med å benytte vanlige kollektive 

transportmidler. Unge, samfunnsaktive forflytningshemmede personer skal bli prioritert. 

Ordningen er ment brukt til ``frie`` reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre 

fritidsreiser. 

I Søndre land kommune er Tildelings- og koordinerende enhet ansvarlig for tildeling av 

Transporttjeneste for forflytningshemmede. Følgende funksjonsnedsettelsene kan gi grunnlag 

for godkjenning: 

A) Blinde og sterk svaksynte 

B) Personer som er helt avhengig av rullestol 

C) Andre sterkt forflytningshemmede brukere, etter særlig vurdering.  

Funksjonsnedsettelse kan også være av en psykisk karakter 

Funksjonsnedsettelse skal være varig, med varig menes minimum to år. 

Følgende gjelder ikke som grunnlag for å få TT kort:  

• Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet 

• Naturlig alderdomssvekkelse 

• Tilgang til bil 

• Alder under 10 år 

Som godkjent bruker blir du tildelt et personlig brukerkort. Brukerkortet gjelder som 

legitimasjon og bekrefter din rett til TT-transport og gratis kollektiv transport på 

Opplandstrafikks ruter, unntatt bestillingsruter. I kortet ligger det også en reisekonto som kan 

brukes til drosjetransport. Tildelingskontor vedtar hvor stor beløp den enkelte TT- bruker får til 

disposisjon pr. år. Beløpet er kun disponibelt for det året det er tildelt, og kan ikke overføres til 

påfølgende år. 

Tar gjerne kontakt med Tildelingskontoret for mer informasjon, Tlf. 61 12 65 70. 


