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SØKNAD OM TT-KORT 

 
Søknaden gjelder:  ny søknad 
   endring av reiserett/tilrettelegging 
   fornyelse av TT-kort 
 
 

Fornavn: Etternavn: Fødselsnr. (11 siffer): 

………………………. ……………………………… ……………………………. 

Adresse:  Postnr.: Etasje:  Telefon: 

…………………………………………….. ……………...  ……… …………………. 
 
 
Heis:  ja   nei 

Må transporteres i trapp:  ja   nei 

 
Faste reiser til*:  

 videregående skole  dagsenter   VTA*   AKS*   barnehage   avlastning 
  arbeid**    høyere utdanning** 

 
Navn på arbeidsgiver/universitet/skole/dagsenter/VTA/AKS/barnehage/avlastning: 

……………………….………………………………………………………….……………… 
 
Adresse:     Postnr.:  

………………………………………………………  …….…….…….…….… 

*Faste aktiviteter må dokumenteres. VTA = varig tilrettelagt arbeid, AKS = aktivitetsskole 

**Faste reiser til arbeid og høyere utdanning innvilges bare frem til 1.9.2014. 

 
 

Nåværende transportmåte: 

Hvor ofte bruker du offentlig transport per dags dato?          …… ganger per uke. 

Hvor lang gangavstand har du til nærmeste holdeplass?         …… meter. 

Hvilke transportmidler benytter du per dags dato? 

  egen bil   taxi  buss  t-bane  trikk  tog 

Mottar du stønad til egen bil fra Folketrygden?  ja  nei 

 
Hjelpemidler 

 1 krykke/stokk      rullator     sammenleggbar rullestol   førerhund 
 2 krykker/stokker    gåstol   elektrisk/stor rullestol    ledsager 
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Begrunnelse for søknaden 
Beskriv problemene med å benytte offentlig kommunikasjon og dine behov for 
tilrettelegging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egenerklæring 

 Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige 
som mulig. 

 Jeg forplikter meg til å gi skriftlig melding til bydelen dersom det skjer vesentlige 
endringer i opplysningene jeg har gitt.  

 Jeg samtykker i at bydelen kan innhente eventuelle tilleggsopplysninger som er 
nødvendig for behandling av søknaden.  

 Jeg samtykker i at det registreres opplysninger i saksbehandlings- og bestillings-
system for TT. 

 
 
Sted, dato………………………… Søkers underskrift…………………………………….. 

 
 



 

  
 Oslo kommune 
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Informasjon til søker 
TT-kort er et tilbud til forflytningshemmede som ikke kan bruke annen 
kollektivtransport. Du betaler en egenandel for hver reise. TT-kort gis vanligvis for to år 
av gangen. 
 
Alle over 6 år som har innvilget TT-kort får fritidsreiser. I tillegg kan du søke om å få 
bruke TT-kortet til og fra spesialbarnehage, aktivitetsskole, videregående skole, 
avlastning, dagsenter eller varig tilrettelagt arbeid.  
 
Du kan søke om å få bruke TT-kortet til og fra utdanningsinstitusjon og fast 
arbeidssted frem til 1.9.14. Dersom du har behov for å reise til arbeid og utdanning 
etter 1.9.14, må du søke NAV. Dersom NAV gir deg avslag, kan du fortsatt ha rett til å 
bruke TT-kortet. Da må du henvende deg til bydelen din og levere avslag fra NAV som 
bekrefter at reisen ikke dekkes av den statlige ordningen. 

Krav til søker 

 Du må være ute av stand til å benytte offentlig kommunikasjon eller til å ta deg 
fram til holdeplass på egen hånd. 

 Du må ha en funksjonshemming som vil vare lenger enn to år. 

 Du må være seks år eller eldre. Barn under seks år kan få tilbud innenfor TT-
ordningen til spesialbarnehage eller eventuell avlastning. 

 Du må være folkeregistrert i Oslo. 

Alle vilkårene må være oppfylt. TT-kort gis etter forskrift for transport av 
forflytningshemmede av 18.12.2003 nr. 181. 

Søknaden må inneholde  

 Signert søknad om TT-kort. 

 Legeerklæring på ditt funksjonsnivå og din forflytningsevne. 

 Synstest fra øyespesialist med WHOs kategorier hvis du er synshemmet.  

 Attest fra spesialisthelsetjenesten dersom du søker grunnet psykiske problemer. 

 Resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % ved nedsatt lungekapasitet. 

 Dokumentasjon fra arbeidsgiver / universitet / skole / VTA / dagsenter / AKS / 
barnehage/avlastning dersom du søker faste reiser: hvilke dager du er i fast 
aktivitet og adresse du skal transporteres til. 
 

Søknaden sendes til bydelen din.  
 
Postadresse:  Bydel Frogner 
  Postboks 2400 Solli 
  0201 Oslo  
 
For informasjon om TT-ordningen, se www.velferdsetaten.oslo.kommune.no. 
Ved spørsmål, ring din bydel på telefon 02 180. 

http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/

