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Til kontrollutvalget i Trøndelag fylke.
Norges Handikapforbund Trøndelag vi påpeke at administrasjonen har brutt politisk vedtak fra
27.04.17.
Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune behandlet saken «Strategi og organisering av
samferdselsområdet i Trøndelag» i møte 27.04.2017 sak 2/17
I vedtakets pkt 7. står det «Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i
Nord- og Sør-Trøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.»
Både Pål Sæther Eiden og Elisabeth Paulsen understreket i debatten viktigheten med at
brukerorganisasjonene deltok i dette arbeidet, slik innspillene fra Rådene for funksjonshemmede
ba om. Se vedlagt innstilling. Til tross for dette har administrasjonen satt ned en arbeidsgruppe
utelukkende med personer fra administrasjonen. Organisasjonene ble i stedet invitert til ett
dialogmøte hvor vi kunne komme med innspill på et forslag vi fikk fremlagt i møtet. Da

høringsnotatet på nye retningslinjer ble sendt ut i midten av desember, står det at «Innspill fra
møtedeltakerne er tatt inn i vedlagte forslag til retningslinjer.» Forslaget som sendes ut er nesten
likelydende med det som ble presentert på dialogmøtet den 13. november. Det er ikke beskrevet
hvilke innspill som ble tatt til følge og hvilke som ble avvist. Allikevel tok det 1 mnd fra
dialogmøtet til høringen ble sendt ut.
Høringen ble sendt ut 13. desember med frist til 19. januar. På grunn av juleferie er dette svært
kort frist både for interesseorganisasjonene og kommunene. Hele prosessen fremstår
udemokratisk og uten ønske om medvirkning. Forslaget til nye retningslinjer for TT har f.eks.
ingen beskrivelser av hvilke praktiske/økonomiske konsekvenser forslaget vil ha for brukerne.
Dersom organisasjonene hadde blitt involvert slik som forutsatt, ville disse konsekvensene blitt
beskrevet og synligjort.
Ny TT-ordning skal gjelde fra 01.07.18. Vi vil presentere hvilke konsekvenser dette vil ha, men
når saken legge frem til politisk behandling i mars/april vil det være for sent å foreslå store
omlegginger. Det var nettopp dette vi fryktet og som vi ga innspill om i dialogmøte i november.
Selve forslaget til TT ordning vil medføre betydelige kutt i transporttilbudet for mange
funksjonshemmede, og et klart brudd på vedtaket fra 27.04.17.
Det er lovpålagt for alle kommuner og fylkeskommuner å ha et Råd for likestilling av personer
med nedsatt funksjonsevne. Fylkestinget valgte likevel å utsette valg av nytt Råd til 1. mars 2018.
Dette betyr at den saken som er en av de med størst betydning for funksjonshemmede vil i denne
perioden blir behandlet uten at det lovpålagte Rådet for funksjonshemmede er involvert. Dette er
alvorlig i seg selv, men spesielt alvorlig med tanke på den manglende medvirkningen som har
vært i utarbeidelsen av ny TT-ordning i Trøndelag.
Vi ber derfor Kontrollkomiteen gripe inn i prosessen og påse at politiske vedtak følges.

