
 

Søknadsskjema for tilrettelagt transportordning (tt-ordningen)

TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Likevel gis det av de fleste fylkeskommunene i Norge et slikt 
tilbud. Ordningen i Telemark er beregnet på personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- 
og/eller orienteringshemming, er mellom 12 og 67 år, og ikke kan benytte seg av ordinær 
kollektivtransport. Formålet er å gi et transporttilbud til sosiale formål for denne gruppen.  
Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger.

Vennligst bruk blokkbokstaver. 
Ferdig utfylt legeerklæringsskjema MÅ vedlegges søknaden. 
Det er ikke lenger behov for bilde som vedlegg til søknaden.

Navn Personnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr/sted Tlf

Har du trygdefinansiert bil? Ja Nei

Er du i stand til selv å kjøre bil? Ja Nei

Bor du i institusjon? Ja Nei

Andre opplysninger:

Jeg gir kommunen tillatelse til å innhente de opplysninger som anses som nødvendige for å avgjøre 
søknaden, jmf. Forvaltningslovens §17, første ledd. 
  
 

Dato: ......./....... 20                                                 Søkerens underskrift............................................................ 
  
 



LEGEERKLÆRING. Denne erklæringen skal fylles ut av lege.  
Vennligst bruk blokkbokstaver.

Navn Personnr. (11 siffer)

Adresse

Postnr/sted Tlf

1) Beskriv pasientens helsetilstand

2) Angi detaljert hvordan helsetilstanden påvirker søkers forflytnings- og/eller orienteringsevne (fylles kun ut ved 
tt-søknad):

3) Er søker i stand til å benytte seg av annet offentlig transporttilbud og/eller egen bil (fylles kun ut ved tt-
søknad)? JA:…… NEI:…… Dersom svaret er nei, beskriv detaljert årsaken:

4) Angi når ovennevnte ble påvist, nåværende stadium og framtidsutsikter (fylles kun ut ved tt-søknad):

5) Angi hvilke hjelpemidler søkeren bruker som har betydning for forflytnings- og/eller orienteringsevnen (fylles 
kun ut ved tt-søknad):

6) Er tilstanden varig (utover 3 år)?

  
  
  
  
Dato: ......./....... 20          Legens underskrift og stempel ............................................................Tlf................................
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