Nullstill

Tilleggsskjema
Grunnstønad til særskilt transport/drift av egen bil
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Diagnose

Hvordan dekket du transportbehovet ditt før du ble syk?
Egen bil *)

Drosje

Uaktuelt (medfødt sykdom)

Buss

Tilfeldig skyss

Trikk/T-bane

Annet

Dersom du har medfødt sykdom /funksjonshemming. Hvordan blir transportbehovet for friske dekket?
Hvilke transportmidler er vanlig å bruke der du bor?

Hvordan dekker du transportbehovet ditt i dag?
Egen bil *)

Drosje

Trikk/T-bane

Buss

Tilfeldig skyss

Hvor ofte: Per uke/måned/år

NB: Eventuelt behov for transport til lege, sykehus, fysioterapeut, skole eller barnehage blir dekket etter annet regelverk, og er defor ikke omfattet av grunnstønadsordningen.
Egenandel for fylkeskommunale/kommunale transportjenester, regnes ikke som grunnstønadbetingende ekstrautgifter.
Jf. lov om pasientrettigheter § 2–6.

Aktuelle reisemål du trenger særskilt transport for å nå:
Reisemål
Fra – Til

Reisemåte

Avstand i
kilometer
tur/retur

Pris

Hvor ofte

Reisens
formål

*) Legg ved kopi av vognkort og forsikringsbrev med søknad om grunnstønad til drift av egen bil.
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Spesielle veiforhold (asfalt, grusvei, opplyst, offentlig eller privat vei, bratt, svingete og lignende)
fra bosted til nærmeste offentlige transporttilbud - og fra busstopp til arbeidssted/skole/handelssenter/offentlige kontor:

Gangfunksjon
Hvor langt klarer du å gå på en normal dag?
Hvor langt er det til nærmeste offentlige transporttilbud? Hvordan er busstilbudet på hjemstedet ditt? Har du problemer med å bære med deg varer e.l.?

Ja

Nei

Har du gjennomført treningsopplegg for bruk av offentlige transportmidler?
Ja
Ja
Nei
Kan du bruke offentlige transportDersom nei; kan du bruke offentlige
midler som buss/tog/båt?
transportmidler dersom du har følge?
Er det mulig for deg å dekke transportbehovet ditt på annen måte enn ved bruk av bil? (Drosje? Bli kjørt av familie?)

Nei

Fylkeskommunal/kommunal transportordning
Er du innvilget fylkeskommunal/
kommunal transportordning?

Ja

Nei

Dersom ja; kroner per halvår / antall turer

Arbeids- og utdanningsreiser
Ja

Nei

Er du innvilget stønad til arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser)?

Eventuell bruk av egen bil
Ja
Ja
Nei
Nei
Har du/familien din
Kjører du
Blir bilen i vesentlig grad benyttet også til
egen bil?
bilen selv?
transport av andre familiemedlemmer?
Eventuell årsak til at du ikke kan dekke transportbehovet ditt ved å benytte familiens bil:

Har du annet motorisert kjøretøy? I så fall: I hvilken grad kan dette dekke transportbehovet ditt?

Andre aktuelle opplysninger

Underskrift
Sted og dato
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Underskrift

Ja

Nei

Utdrag av Arbeids- og velferdsetatens retningslinjer om grunnstønad til
ekstra transportutgifter
Når NAV vurderer om du har et nødvendig behov for særskilt transport, ser vi på hvilken reisemåte
det er nødvendig at du benytter for å dekkereisebehovet ditt nå, sammenlignet med hva du gjorde
tidligere. Dersom dette ikke lar seg gjøre, sammenligner vi med den billigste reisemåten som det
er rimelig å vente at en frisk person benytter for å dekke det samme reisebehovet. Hvis du må
reise på en dyrere måte enn tidligere, eventuelt dyrere enn den billigste reisemåten en frisk person
med rimelighet kan benytte, legges forskjellen i transportomkostninger til grunn (for eksempel hvis
du i dag må benytte drosje der du tidligere har benyttet buss). Hvis du ellers kunne gått, legges
hele omkostningen til grunn. Det er imidlertid ikke ubegrenset hvor langt det er rimelig å regne
med at friske personer går for å utføre dagligdagse gjøremål. Det kan neppe forventes at friske går
mer enn to kilometer hver vei for slike vanlige gjøremål.
Hvilken reisemåte som er nødvendig, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved vurderingen tar vi hensyn
til både lidelsen din og kommunikasjonsmessige forhold som har betydning for transportmulighetene
dine. Vi presiserer at bruk av en dyrere reisemåte bare kan gi grunnlag for grunnstønad dersom det
er nødvendig å reise på denne måten. Ved ekstrautgifter ved bruk av privat bil, egen eller andres, vil
du få grunnstønad på 2,00 kroner per kilometer (tilsvarende kompensasjon ved syketransport). Ved
bruk av egen bil kan andre utgifter komme i tillegg.
Privat bil er i dag det vanligste transportmiddelet i Norge, og det må derfor vurderes om bruk av egen
bil faktisk medfører en ekstrautgift for deg. Du får bare grunnstønad til drift av egen bil dersom det i
dag faktisk er en ekstrautgift, sammenlignet med tidligere, eller friske i samme situasjon. Du får bare
stønad hvis du ikke klarer å gå den aktuelle strekningen, bruke offentlige transportmidler (der slike
finnes) eller bruke andre transportmidler.
Selv om du bruker egen bil, kan utgiftene til drift av bilen bare legges til grunn dersom bil faktisk er det
billigste transportalternativet. Dersom det for eksempel viser seg at drosje er et billigere (og samtidig
hensiktsmessig) transportalternativ, ser vi bort fra bilutgiftene og legger til grunn de utgiftene du ville
hatt ved bruk av drosje.
Når NAV vurderer grunnstønad til drift av egen bil, undersøker vi hvilke utgifter du hadde til transport
tidligere. Dersom du hadde egen bil, vil det allerede foreligge utgifter til årsavgift, forsikring, drift og
vedlikehold. Grunnlaget for grunnstønaden vil være de ekstrautgiftene som nå er påløpt, det være seg
i form av økte driftsutgifter, økte forsikringsutgifter eller annet. Årsaken kan være at du nå har behov for
større bil enn tidligere, eller at du må benytte bilen til alle transportformål, hvor du tidligere har gått eller
benyttet offentlige kommunikasjonsmidler. Du kan få grunnstønad til drift av bil både til reiser knyttet til
arbeid, opplæring, eget erverv og til bedring av den alminnelige funksjonsevnen.
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