Unntatt offentlighet – Offl § 13 , fvl § 13

SØKNAD
Tilrettelagt transport for funksjonshemmede – Nord-Trøndelag
Hensikten med ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede er at personer
som på grunn av forflytnings- og eller orienteringshemming blir gitt et tilbud slik at disse
har en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.
Ordningen må ses på som et tilpasset kollektivtilbud, og er heller ikke et lovfestet tilbud.
Det er en forutsetning at funksjonshemmingen antas å være over et år.
Søknad sendes til bostedskommunen.
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr.:

Adresse:

Postnr./sted:

Har du egen bil:

Bil med støtte fra NAV:

Grunnstønad til
transport fra NAV

 Ja  Nei

 Ja  Nei

Ja Nei

________________________________________________________________________________________
Bakgrunn for søknad :

 Kan ikke gå



 Hjerte/lungesyke



(bruker rullestol e.l.)

 Annet (spesifiser)

Kan gå ved hjelp av
stokk, krykker e.l.



Astma/allergiker

Blind/svaksynt
(0,33 6/18 jfr. Norges Blindeforbund)

…………………………………………………………….

______________________________________________________________
Er tilstanden varig (dvs. over 1 år):



Ja



Nei

Navn fastlege: …………………………………………………………….
______________________________________________________________
Angi avstand:
Fra bosted til holdeplass:……………

Fra bosted til butikk:………

Fra bosted til kommunesenter: ………. Hvor langt greier du å gå?:……….
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Behov for ledsager:
Behov for spesialbil?




Ja
Ja

 Nei
 Nei

Opplys hvorfor spesialbil (maxi taxi med heis) er nødvendig:
………………………………………………………..…………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………..……..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……..……………………………………………………..………………………………..………………………….………....

Begrunnelse for søknaden:

Jeg er klar over at følgende kriterier ikke er relevante for å bli godkjent som
bruker av ordningen med tilrettelagt transport.
 Høy alder
 Manglende rutegående transport i et område
 Avsides bosted

Dato:

Søkerens underskrift:
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LEGEERKLÆRING
For å bli godkjent TT-brukerer er det en forutsetning at søkeren ikke kan bruke
kollektive transportmidler på ordinær måte uten stort besvær og at
funksjonshemmingen antas å vare over ett år.

Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Fødselsnr.:
Postnr./sted:

Beskrivelse av funksjonshemmingen:

Funksjonshemmingen innebærer at søkeren





Ikke kan gå (må bruke
rullestol)
Kan gå uten støtte,
men med nedsatt
forflytningsevne





Har noe nedsatt
orienteringsevne

Kan gå ved hjelp av
stokk/krykke
Kan gå med støtte,
men med meget
nedsatt
forflytningsevne
Har meget nedsatt
orienteringsevne





Kan gå med
ledsager
Har ikke nedsatt
forflytningsevne

Har ikke nedsatt
orienterningsevne

Funksjonshemmingen innebærer at søkeren
er blind

 Vanlig drosje

er svaksynt (synsstyrke 0,33 6/18 (Norges Blindeforbund))



Spesialbil (maxitaxi med heis)
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Nærmere beskrivelse av hvorfor søkeren ikke kan/har store problemer med å reise
med rutegående transportmidler (buss/tog/båt) hvis kollektivt tilbud er tilgjengelig:

Er tilstanden varig

Dato:

 Ja

 Nei

Underskrift/stempel

Bør kontrolleres senest:

