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Tilleggsuttalelse fra Trysil kommune om ny forskrift for forflytningshemmede
i Innlandet
Bakgrunn
Den såkalte TT-ordningen for forflytningshemmede er under vurdering i sammenheng med
etablering av den nye Innlandet fylkeskommune, og ny ordning planlegges innført
fra 1.1.2020. Forslag til ny felles TT-ordning ble sendt på høring med frist 16. mai 2019 med
planlagt behandling i fellesnemnda for nye Innlandet fylkeskommune 19. juni 2019.
Vurdering
Trysil kommune har et oppgående eldreråd og dette rådet har, som et av svært få, engasjert seg
sterkt i revideringen og fornyelse av ny forskrift for forflytningshemmede i Innlandet og har
underveis i prosessen blitt informert om saksbehandlingen. Det er derfor med forundring at vårt
eldreråd nå registrerer at rådets gode innspill i svært liten grad er ivaretatt.
I dag har Hedmark og Oppland fylker ulik praksis der Hedmark har en fylkeskommunal nemnd som
behandler alle søknader, og Oppland har delegert søknadsarbeidet med endelig avgjørelse til den
enkelte kommune (slik Hedmark også praktiserte det fram til 2010).
Det framlagte høringsdokumentet er for distriktskommunene en enda dårligere løsning enn den
Hedmark praktiserer i dag. Her legges ytterligere fullmakter til den nye fylkeskommunen,
avgjørelse av søknader treffes så langt unna søker som mulig, og økonomisk vil ordningen i sterk
grad prioritere befolkningen i tettbygde strøk. Prinsippet om at søkere med mer enn 20 km til
kommunesenteret ytes et ekstra tilskudd vil i liten grad kompensere avstandsforskjellene. For en
innbygger med lang avstand til kommunesenter vil dette innebære at TT-midlene raskt brukes opp.
Dette er en praksis Trysil kommune reagerer på. I tillegg fortsetter man altså med en
fylkeskommunal nemnd der behandling av søknader gjøres så langt unna bruker som mulig. Her
ignoreres lokal kunnskap. Trysil kommune mener at disse avgjørelsene skal tas av kommunal
myndighet innenfor gitt ramme.
Vi som kommune vil klart støtte opp om vårt eldreråds tydelige tale og holdning, i en for gruppen
viktig sak, og gi uttrykk for ønsket om at ny forskrift tydeliggjør et kommunalt ansvar for behandling
av søknader, og at det i forskrift også tas hensyn til de store avstandene som distriktskommuner
har innad i egen kommune.
Dette til orientering.
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