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SAKSBEHANDLINGSTID/KLAGEBEHANDLINGSTID TT-TJENESTEN, SPØRSMÅL 
FRA IVAR JOHANSEN (SV) 
 
Jeg viser til spørsmål datert 7.november fra Ivar Johansen (SV): 
 
”Retten til å få overprøvd forvaltningens vedtak gjennom en second opionion er viktig i et 
rettssikkerhetsperspektiv. Bl.a. derfor har kommunen etablert klageordninger på bynivå. For vedtak 
som fattes lokalt i den respektive bydel kan en gjennom dette også bidra til at det ikke etableres en 
urimelig forskjellsbehandling mellom bydelene. 
 
En slik tjeneste er TT-tjenesten, hvor det kan klages både på avslag på søknad om TT-kort og avslag 
på søknad om tilleggsreiser. Både den faste kvote og tildelte tilleggsreiser følger der kalenderåret. 
Det fortelles meg at bydeler nå har opptil 12 ukers behandlingstid på TT-søknader. I den utstrekning 
dette gjelder søknad på tilleggsreiser vil søknaden i praksis - ved at den ikke blir behandlet i år - 
innebære avslag. Det fortelles også at Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede i 
Oslo har svært lang saksbehandlingstid. I det klage skal framsendes til bostedsbydel, og deretter 
videresendes sentral klagenemnd, blir det saksbehandlingstid begge steder. Det er vel de facto grunn 
til å anta at det derfor ikke er en reell mulighet for å få overprøvd klager på tilleggsreiser framsatt 
etter, kanskje, 1. juli. 
 
1. Det bes foretatt en kjapp opptelling pr. dato på de saker som p.t. ligger til behandling i 
Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede i Oslo, for å sette opp en oversikt over 
når klagen er datert fra klagers side, oppsummert uke for uke. Dette for å synliggjøre 
saksbehandlingstid. 
 
2. Denne situasjonen har vedvart over flere år, og jeg spør derfor: Hvilke tiltak vil Byrådet sette inn 
for å få til en dramatisk bedring av situasjonen?” 
 
Svar på spørsmål 1: 
 
Tall fra Velferdsetaten viser at gjennomsnittlig behandlingstid i bydelene er ca 12,5 uke. 
Gjennomsnittlig tid det tar fra klagen er kommet inn til etaten til klagen oversendes klager til å 
uttale seg er ca13,5 uker. Oversikt i tabell følger nedenfor.  
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Antall 
klager* 

Gjennomsnittlig 
behandlingstid i 
bydel (dager) 

Antall klager 
oversendt 
VEL per 
15.11.2013 

Gjennomsnittlig tid fra 
innkommet VEL til 
oversendt klager 
(dager) 

Gamle Oslo 12 65 7 80

Grünerløkka 20 50 18 92

Sagene 2 115 2 149

St.Hanshaugen 4 28 3 71

Frogner 4 112 3 95

Ullern 12 36 9 70

Vestre Aker 3 145 0 0**

Nordre Aker 1 38 1 82

Bjerke 12 68 7 104

Grorud 9 95 5 111

Stovner 5 156 2 203

Alna 10 116 9 110

Østensjø 21 115 18 86

Nordstrand 2 65 2 43

Søndre Nordstrand 15 129 6 123

Totalt Oslo 132 88 92 95

  *fire klager som er trukket + en feilregistrering i bydel 
Nordstrand er fjernet fra utvalget. 

**Ingen klager i Vestre Aker er per 
15.11.2013 oversendt klager 
  

 
Tabellen kan tolkes slik: Antall klager= antall klager innkommet i 2013 per 15.11.2013 
132 klager. Av de saker faglig sekretariat på TT-saker har mottatt så langt, er 59 saker ikke 
oversendt klagenemnda. Av de 59 gjelder 2 saker tilleggsreiser og 57 gjelder TT-kort. Videre er 
det i 13 saker sendt utkast til innstilling til klager for kommentar. 14 saker er under behandling, og 
vil bli oversendt klager for kommentar uke 46. Saker ikke påbegynt er 32.  
 
Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede opplyser at det ligger ingen saker til 
behandling hos nemnda nå. Når sakene først kommer til nemnda er saksbehandlingen som 
hovedregel kun 7 dager før vedtak er fattet (pluss noen dager for utsendelse av vedtakene).  
 
Svar på spørsmål 2 
Innledningsvis vil jeg for orden skyld vise til at forvaltningsloven setter krav til hvordan 
klagesaker formelt skal behandles, noe som betyr at alle saker nødvendigvis må ta noe tid. Jeg er 
likevel enig i at saksbehandlingstiden er for lang. Det er så vel i brukernes som kommunens egen 
interesse at behandlingstiden kommer på et tilfredsstillende nivå. Velferdsetaten har opplyst til 
byrådsavdelingen at saker om tilleggsreiser blir prioritert, og dermed er det en reell mulighet for å 
få overprøvd klager på tilleggsreiser. For øvrig har etaten satt inn en ekstra innsats i TT-saker fordi 
saksmengden er økende.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Aud Kvalbein 
byråd 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
Kopi til: Ivar Johansen (SV) 
 


