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Transporttjenesten for bevegelseshemmede 

Lovgrunnlag 

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Oppland fylkeskommune 

 

Formål 

Et spesialtransporttilbud for at personer med varig forflytningshemming, skal kunne leve så 

aktivt som mulig. 

Hvem kan få tjenesten 

Ihht Reglement for bruk av TT-ordningen i Oppland:” Transporttjenesten for forflytnings-

hemmede er beregnet for personer,  som pga varig bevegelseshemming av fysisk eller psykisk 

årsak, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke det vanlige kollektive rutetilbudet 

på sitt hjemsted ihht retningslinjer fra Oppland fylkeskommune. 

Tjenestens innhold 

Se reglement for bruk av TT-ordningen i Oppland fylke, godkjent av Fylkestinget 27.09.2011, 

med virkning fra 01.01.2012. 

 

Hva kan brukerne forvente av oss 

• Taushetsplikten blir overholdt 

• Respekt og vennlighet 

• Tildelingskontoret behandler søknaden ut fra retningslinjer fra Oppland fylkeskommune 

og ihht det tilskudd som tildeles Lunner kommune. 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse, retningslinjer fra Oppland fylkeskommune og 

informasjonshefte utsendes.  

 

Våre forventninger til brukerne 

• Gir oss nødvendige opplysninger ihht søknad  

• Gjør seg kjent med innholdet i retningslinjene 

• Følger opp vedtakets sluttdato ifht å søke på nytt 

 

Praktiske opplysninger 

Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune mottar et tilskudd 

ut fra vedtatte kriterier. 

Retningslinjene er vedtatt av Oppland fylkeskommune, mens Tildelingskontoret behandler 

alle søknader ihht disse. 

Kort med informasjon utsendes fra Rogaland taxi. Dette kort må tas vare på, da det er et 

elektronisk kort og elektronisk påfylling for bruk. 

Ved behov for opplysninger om saldo eller nytt kort, ring: 51 90 90 01 
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Søknadskjema 

• finnes på Oppland fylkeskommunes hjemmeside under området 

samferdsel/transporttjenesten for bevegelseshemmede eller 

• ved henvendelse Lunner kommune 

 

Søknad skal pga personvernet sendes per post 

Saksbehandlingstid: 

1 til 4 uker  

 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av 

vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger/ event. søknadskjema ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00 

Telefontid: Man—fredag fra kl 10- kl 14 

Telefaks: 61 32 40 34 

 

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 


