
TT-ORDNING  BLEIKER  ASKER  NYHETER

Inger Berit (80) har hatt TT-
kort i 11 år – nå nektes hun

 Av Mette Sjølie 09. februar 2018, kl. 06:00

I 11 år har nesten blinde Inger Berit Nielsen (80) hatt TT-kort. Nå nektes hun
fornyelse av Akershus fylke.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

IKKE MOBIL: Inger Berit Nielsen mener hun blir fange i sitt eget hus på Bleiker om hun ikke får nytt TT-kort. – Jeg klarer ikke å

bruke servicelinjen alene, fordi jeg ikke ser når bussen kommer. Dessuten klarer jeg ikke å se hva det står på bussen. En gang

gikk jeg på feil buss og var på vei til Slemmestad istedenfor Asker, forteller 80-åringen. Foto: TRINE JØDAL

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg ikke får TT-kort. Jeg har jo hatt det i 11 år

fordi jeg nesten er blind. Og nå har jeg også problemer med å bevege meg.

Jeg må bruke staver, forteller Inger Berit Nielsen.

80-åringen sitter i stuen i huset i Tollefsløkka på Bleiker. På bordet foran

seg har hun brevet fra Akershus fylke. Brevet som forteller henne at heller

ikke klagen har ført frem.

Tar servicelinjen med hjelp
Begrunnelsen til Akershus fylke er at da Inger Berit i fjor høst fylte ut

søknaden om TT-kort, som gir en viss sum hvert halvår til drosje, skrev 80-

åringen at hun bruker servicelinje, en lokalbuss som har holdeplass ca. 300

meter fra huset hennes.

I avslagsbrevet står det:

«Mobilitetsenheten legger til grunn at hun faktisk benytter servicelinjen, til

tross for hennes synshemming. Mobilitetsenheten vurderer derfor fortsatt

at Nielsen ikke oppfyller vilkårene».

– Men jeg bruker bare servicelinjen innimellom, når jeg har med meg hjelp.

Og i hvert fall ikke når det er glatt, sånn som nå. Dessuten kan jeg ikke

bruke den hjem når jeg har handlet. For jeg klarer ikke å bære poser siden

jeg går med krykker, forteller hun.

80-åringen er en aktiv dame, som liker å spille bridge og i tillegg er hun

leder av lokallaget til Norges Blindeforbund i Asker og Bærum. Det

medfører ofte møter på kveldstid.

– Servicelinjen har avganger bare et par ganger på formiddagen i

ukedagene. Skal jeg sitte inne på alle kveldene og i helgene da, spør Inger

Berit.

DEBATT: Store endringer i TT-ordning 

TT-KORT I AKERSHUS

Fastsatt i 2016 av Fylkestinget i Akershus, pålagt av Stortinget i 1986

og med hjemmel i lov i 1992.

Ordningen gjelder for funksjonshemmede som ikke kan benytte

offentlig transportmiddel.

Med reiserett menes i forskriften en rett til å få dekket utgifter til

valgfri drosje innenfor en beløpsramme.

For å få tildelt reiserett må søkeren oppfylle disse vilkårene:

1. Må ha en funksjonshemning som antas å vare lenger enn to år.

2. Må på grunn av funksjonshemningen være ute av stand til å benytte

offentlig transportmidler, selv med bistand fra sjåfør ved på- og

avstigning. Som offentlig transportmiddel anses også servicelinje og

bestillingstransport.

Fastlegen: Meningsløst
Asker-kvinnen har prøvd å ta vanlig rutebuss, men det klarer hun ikke

alene.

– En gang gikk jeg på feil buss og var på vei til Slemmestad istedenfor

Asker, forteller 80-åringen.

Etter at hun fikk det første avslaget sendte hun inn erklæringer fra øyelege

og fastlege.

Øyelegen skriver dette:

«Hun kan ikke lese bokstaver på avstand. Hun kan ikke se hva som står på

bussene. Hun kan knapt ta seg rundt på egen hånd med dette synet. Hvis

TT-kortordningen overhodet skal ha en mening, skal selvfølgelig denne

pasienten få TT-kort. Noe annet et totalt uakseptabelt».

Fastlegen hennes, Thor Ivar Greibrokk, støtter øyelegen fullt og helt.

– Jeg finner det hele meningsløst, sier Greibrokk.

Det gjør Inger Berit Nielsen også. Hun kan simpelthen ikke skjønne at fordi

hun i søknaden skrev at hun en sjelden gang bruker servicelinje, ikke er

kvalifisert for TT-kort.

Budstikka har vært i kontakt med Akershus fylke. De bekrefter på generelt

grunnlag at de behandler hver søknad individuelt og at det ikke har noe å

si for vurderingen om man har hatt TT-kort fra før.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vil ikke kommentere saken
I saken om Inger Berit Nielsen, vil de derimot ikke svare på disse

spørsmålene:

1) Er det at man innimellom benytter en servicelinje, for eksempel når man

skal til butikken, men ikke kan ta den hjem igjen med poser fordi man

bruker krykker, grunn nok til at man ikke kvalifiserer til å motta TT-kort?

2) I avslaget på klagen skriver dere at det ikke fremkommer nye

opplysninger i saken som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Hvorfor har dere

ikke tatt hensyn til at både øyelegen og fastlegen hennes bekrefter at hun

knapt kan ta seg rundt på egen hånd og at hun ikke kan bruke vanlig

kollektivtrafikk fordi hun ser så dårlig at hun for eksempel ikke kan lese hva

som står på bussene?

Svaret vi fikk via fylkesdirektør Thomas Tvedt, var dette:

«Vedtaket er påklaget og avdeling for samferdsel har oversendt saken til

klagenemnda i Akershus for behandling. Siden saken skal behandles videre

og ikke er endelig avgjort, ønsker vi ikke å kommentere denne saken nå».

– Føler vi må lyve
Blindeforbundet er i harnisk over avgjørelsen til Akershus fylke. De mener

blinde og svaksynte må lyve for å få TT-kort.

– Det er jo helt meningsløst at man ikke kan få TT-kort fordi man av og til

kan bruke en servicelinje. Konsekvensen av dette er at blinde og svaksynte

må lyve når de fyller ut søknaden, sier Torunn Gaarder, daglig leder i

fylkeskontoret i Akershus i Norges Blindeforbund.

Gaarder har bistått Inger Berit etter at 80-åringen fra Bleiker fikk avslag om

fornyelse av TT-kortet sitt.

– Slik vi ser det er søknadsskjemaet beregnet for dem som er

bevegelseshemmede. Er du blind eller svaksynt er det å kunne orientere

seg som er problemet. De fleste som har problemer med synet kan bruke

bena, men vi sliter med å finne riktig buss fordi vi ikke ser hvilken buss som

kommer. Akkurat som Inger Berit gjør, påpeker Gaarder.

Og legger til:

– De aller fleste blinde og svaksynte i Akershus har TT-kort, og mange

ønsker å kunne kombinere reisen med kollektivtransport når de kan det.

Så jeg skjønner ikke argumentasjonen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Budstikka på Facebook

Liker 41 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: TT-ordning Bleiker Asker nyheter

BISTAND: Inger Berit får hjelp av lederen av Akershus fylkeslag i Norges Blindeforbund, Torunn Gaarder. Foto: TRINE JØDAL
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