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Klage på avslag TT - kort, 5080, LH 

 

Rådmannens innstilling: 
Avslag på TT – kort opprettholdes da kriteriene for tildeling ikke anses å være oppfylt. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad TT – kort 
Avslag TT – kort 
Klage på avslag TT – kort 

Nei 
Nei 
Nei 

  
Kopi av saksdokumenter kan fremlegges i møtet. 
 

Oppsummering 
Klagenemnd får saken til behandling fordi søker får avslag på TT – kort. Klagenemnd er i henhold til 
forvaltningsloven rette organ for denne type klagesaker. Hvis klagenemnd fatter et annet vedtak 
enn innstillingen vil søker settes på venteliste for TT – kort. Når det opprettes en venteliste skal det 
i henhold til reglement prioriteres unge samfunnsaktive personer. Søker fyller ikke kriteriene for å 
få TT – kort i tråd med Oppland fylkeskommunes reglement for transporttjenesten for 
forflytningshemmede. 
Det vurderes at søkers utfordringer i hverdagen som beskrives som ustøhet, høy alder, bor alene 
og ikke lengre oppfyller kriteriene for å beholde førerkortet er en følge av alderdomssvekkelse, og 
derav ikke grunnlag for å få TT – kort ut fra de prioriteringer vi må ta. 
Kommunen har fordelt midlene for inneværende periode og må derfor prioritere hvem som skal 
stå på venteliste. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Søknad om TT – kort er begrunnet med at søker er avhengig av rullator, har hjerte- karsykdom, er 
ustø, har høy alder, bor alene og ikke lengre oppfyller kriteriene for å beholde førerkortet. Søker 
klarer ikke gå til offentlig transportmiddel. 

  
Konsekvenser 
Søkers plager relateres til alderdomssvekkelse som ikke alene gir grunnlag for å bli godkjent som TT – 
bruker ifølge reglement for «transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland» 

Saksgang Møtedato 
Klagenemnda             
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TT – kort skal ifølge reglementet fortrinnsvis benyttes til «frie» reiser som kulturarrangement, sosiale 
aktiviteter og fritidsreiser. 
I Gran kommune har vi ikke mer midler til utdeling i år eller de neste 4 årene, og må derfor ha 
venteliste for de som oppfyller kriteriene for TT – kort. I følge reglementet for tildeling skal det i de 
tilfeller der kommunen godkjenner flere brukere enn tildelt ramme opprettes en prioritert venteliste 
der unge samfunnsaktive forflytningshemmede skal prioriteres. I og med at vi må prioritere våre 
søkere innen gitte hjemler og midler velger vi å prioritere de unge som faller innenfor 
fylkeskommunens kriterier. 
En konsekvens av å ikke få TT – kort vil være å benytte taxi og familie/venner for å komme seg ut på 
aktiviteter eller utføre nødvendige ærend. 
 
Lover og forskrifter 
Oppland fylkeskommunes reglement for transporttjenesten for forflytningshemmede. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
Økonomi 
Gran kommune har ikke mer midler for tildeling av TT – kort i år. 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det vurderes at søkers utfordringer i hverdagen som beskrives som ustøhet, høy alder, bor alene og 
ikke lengre oppfyller kriteriene for å beholde førerkortet er en følge av alderdomssvekkelse, og derav 
ikke grunnlag for å få TT – kort ut fra de prioriteringer vi må ta. 
Hvis klagenemnd fatter et annet vedtak enn innstillingen vil søker settes på venteliste for TT – kort. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Klager vil få brev med informasjon om klagenemndas vedtak i etterkant av behandlingen. 
 

 
Dato: 10. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


