Moss kommune

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2019
Vi ber deg lese nøye gjennom orienteringen på de to første sidene og
svare nøyaktig på de spørsmålene som stilles i søknadsskjemaet
(side 3 og 4).

–

KRITERIER FOR Å FÅ TILDELT TRANSPORTSTØTTE:
Vedtatt av fylkestingeg i Østfold desember 2004, revidert av
samferdsels- nærings- og miljøkomiteen september 2007.
• Funksjonshemmingen må være av en varighet på over 3 år.
Søkere som har vært funksjonshemmet i mindre enn 3 år kan
godkjennes dersom funksjonshemmingen antas å være varig.
• Søkeren må ha vesentlige vanskeligheter med å benytte
rutegående transportmidler.
• Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes
ikke.
• Søkere som bor på sykehjem godkjennes ikke.
• Søkere mellom 14 og 67 år prioriteres.
• Varige rullestolbrukere og blinde prioriteres.
Til info: Transportstøtte skal benyttes til fritidsreiser, og ikke til
transport som dekkes av folketrygden som f.eks. til og fra fastlege
eller annen offentlig behandlingsinstans (sykehus, tannlege o.l.).

Blir man tildelt TT-kort, gjelder det for ett år av gangen. Alle må søke
på nytt hvert år, med unntak av rullstolbrukere og blinde. Du får ikke
fornyet TT-kortet ditt om vi ser at det ikke har vært brukt.
Er du svaksynt, må du sende inn en bekreftelse fra legen på hvor
mange % syn du har.

Flytter du ut av kommunen, eller får fast plass på sykehjem, oppfyller
du ikke lengere kravene for TT-kort, og kortet ditt vil bli sperret.
Er du rullestolbruker og i løpet av året mottar støtte til egen bil fra
folketrygden, fyller du heller ikke lengere kravene for TT-kort.
Vennligst gi oss beksjed.

SØKNADSFRIST OG KLAGEGANG:
Søknadsfristen for 2019 er 01.10.2018. Det kan likevel søkes hele
året, men hovedtildelingen skjer fra fristens utløp frem til
01.12.2018. Søkere som ikke når opp i denne tildeleingen eller som
søker etter fristens utløp, vil bli satt på venteliste etter prioritert
rekkefølge.
Klagefrist er 3 uker etter at svar er mottatt. Klageinstans er
kommunen.
Søknaden sendes:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss
E-post adr: post@moss.kommune.no

BEHANDLING AV SØKNADER:
Etter at søknadene er ferdig behandlet i kommunen, vil godkjente
søkere få tilsendt brukerkort av Rogaland Taxi. Har du brukerkort fra
inneværende år blir dette fyllt på, så du bruker fortsatt det samme
kortet.

SØKNADSSKJEMA FOR TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2019
Søknaden gjelder:
❑ Ny (Hvis du ikke har TT-kort i år)
❑ Fornying (Hvis du har TT-kort i inneværende år)
Etternavn:

Fornavn:

Fødsels – og person nr:

Adresse:

Postnr og poststed:

Telefon:

Bor:
❑
❑
❑
❑

Bor på sykehjem
Bor i omsorgsbolig
Bor på bo- og servicesenter
Bor i egen bolig

Graden av funksjonshemming:
❑ Bruker manuell rullestol
❑ Bruker elektrisk rullestol
❑ Bruker rullator
❑ Bruker krykker/ stokk/ rullator o.l.
Type funksjonshemming som er årsaken til at du ikke kan benytte offentlig
transport:
❑
Nedsatt gangfunksjon
❑
Psykisk utviklingshemmet
❑
Hjerte-/lungeproblem
❑
Psykisk lidelse
❑
Nedsatt orienteringsevne
❑
Demens
❑
Nedsatt syn
❑
Blind (krever legeattest,
med evt. present av syn)
❑
Nedsatt /ingen tale
❑
Annet
❑
Nedsatt hørsel/døv

Er funksjonshemmingen varig:
❑ Ja
❑ Nei

Nåværende transportmåte:
❑ Egen bil/bil i husstanden
❑ Pårørende/venners bil
❑ Drosje
❑ Buss/tog
❑
Har du egen bil med støtte fra fra folketrygden:
❑ Ja
❑ Nei

Dersom transportstøtte innvilges kan du benytte følgende:
❑ Vanlig drosje
❑ Spesialdrosje/ handikappdrosje

Vedlegg (VIKTIG):
❑ Legeerklæring (For NYE søkere)

For at søknaden din skal bli behandlet innen fristen, må vedlegg sendes
sammen med søknaden.

Merknader til søknaden:

Samtykke:
❑ Jeg samtykker til at Moss kommune kan innhente nødvendige opplysninger ifbm
behandling av min søknad.
❑ Jeg samtykker ikke til at Moss kommune kan innhente nødvendige opplysninger ifbm
behandling av min søknad.

Sted:_________ Dato:__________ Underskrift: ___________________________________

