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Nå får endelig Inger Berit
(80) TT-kort

 Av Mette Sjølie 08. mars 2018, kl. 11:30

Nesten blinde Inger Berit Nielsen (80) fikk først nei til TT-kort. Hun klaget – og
vant.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

FIKK MEDHOLD: Det var jubel i stuen i Tollefsløkka i Asker da Inger Berit Nielsen fikk brevet der klagenemda i Akershus gir

henne medhold i 80-åringens klage etter at hun ble nektet fornyelse av TT-kortet sitt. – Den første turen jeg skal ta er til den

faste mandagsbridgen i Asker. Det gleder jeg meg til, for dit har jeg ikke kunne dratt på lenge, sier Inger Berit. FOTO: TRINE

JØDAL Foto: TRINE JØDAL

– Jeg burde egentlig heist flagget. Så glad er jeg for at klagen min førte

frem, sier Inger Berit Nielsen.

Den sterkt svaksynte 80-åringen hadde hatt TT-kort i 11 år. Men da hun i

oktober i fjor måtte sende inn ny søknad, fikk hun avslag fra Akershus

fylkeskommune. Grunnen var at Inger Berit hadde krysset av for at hun

brukte servicelinje.

– Det gjorde jeg fordi jeg av og til har brukt servicelinje når jeg har med

meg noen som kan hjelpe meg, forteller Inger Berit.

Ny dokumentasjon ble sendt inn til fylket, der både fastlegen hennes og en

øyelegespesialist konkluderte med at Inger Berit ikke var i stand til å ta

kollektiv transport, inkludert servicelinje, uten hjelp.

LES BUDSTIKKAS LEDER: Firkantet tolkning av TT-ordningen

Ble sinna etter nytt brev
Saken endte i klagenemnda. Men før den kom dit fikk Inger Berit et brev fra

fylkesadvokaten i Akershus, der hun igjen ble bedt om å verifisere at hun

ikke var i stand til å bruke servicelinje.

– Jeg ble skikkelig sinna da jeg fikk det brevet. Jeg har jo sagt så mange

ganger at jeg ikke klarer å ta servicelinjen alene.

Forrige uke var klagesaken oppe i fylkets klagenemnd. Der fikk Inger Berit

Nielsen medhold, etter at fylkesadvokaten hadde gått inn for det.

I begrunnelsen står det blant annet dette:

«Det er opplyst at klager er avhengig av ledsager dersom hun skal benytte

servicelinjen. På bakgrunn av denne opplysningen, som underbygges av

legeerklæringer som beskriver at klager er svaksynt, legger

fylkesadvokaten til grunn at klager ikke på egen hånd kan benytte

servicelinjen. Klageren er dermed på grunn av funksjonshemning ute av

stand til å benytte offentlig transportmiddel.»

Første tur til bridgespilling
Inger Berit Nielsen har ennå ikke mottatt sitt nye TT-kort. Men 80-åringen

er krystallklar på hvor den første taxituren skal ende.

– Den blir til bridgespilling i Asker. Jeg pleier å spille hver mandag, men det

har jeg ikke fått anledning til de så lenge jeg ikke har hatt TT-kort. Det

gleder jeg meg til, smiler hun.

Og avslutter:

– Etter at dere skrev om saken Budstikka har jeg fått mange henvendelser

fra folk som har ristet på hodet over avgjørelsen at jeg ikke fikk TT-kort. Jeg

har fått masse støtte. Det har vært hyggelig å høre, forteller Inger Berit.

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 nyheter Asker

FAKSIMILE 9. FEBRUAR: Inger Berit Nielsen har fått masse støtte fra naboer og andre bekjente i Asker etter at Budstikka skrev

om saken i februar.
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