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Beskrivelse
Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte
seg av ordinær kollektivtransport.
Transportordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om
andre ordninger
f.eks. helsereiser og arbeidsreiser).
Den fylkeskommunale transportordningen skal gi funksjonshemmede mulighet for deltaking og likestilling
i samfunnet for
derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en
egenandel for hver tur.

Målgruppe
Er du varig funksjonshemmet og over 10 år og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter
på lik linje med alle
andre, kan du søke om TT-kort.
Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Kriterier/vilkår
Du er ikke i stand til å benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet.

Pris for tjenesten
Informasjon finnes på hjemmesiden til Vestfold fylkeskommune.

Du kan forvente av oss:
Rettferdig og lik vurdering av alle søkere.

Vi forventer av deg:
At du leser og forholder deg til denne tjenestebeskrivelsen og reglement for transporttjeneste.
At du legger ved utfylt legeattest.

Praktiske opplysninger
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis
du har behov for det.
1/2

Tjenestebeskrivelse Transporttjeneste

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Søknadsskjema og skjema for legeerklæring kan skrives ut fra lenkene under, fra hjemmesiden til
Vestfold fylkeskommune
eller fås ved henvendelse til Sande kommunes Servicekontor tlf. 33 78 70 00.
Søknader vurderes fortløpende av saksbehandler i Sande kommune. Kommunen sender deretter
søknaden til
fylkeskommunen for endelig avgjørelse.
Avslag på søknad om godkjenning kan påklages.
Klagefristen er tre uker etter mottatt svar.
Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold fylkeskommune for behandling og avgjørelse.
Søknaden sendes til
Tjenestekontoret
Postboks 300
3071 Sande

Relaterte dokumenter
Transporttjeneste for funksjonshemmede (Avhengig)

Følgende andre dokumenter er relatert til dette dokumentet
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)
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