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Dato: 12.12.2017

HØRING
Transporttjenesten for funksjonshemmede
Retningslinjer for Trøndelag 2018

I forbindelse med fylkessammenslåing 2018 har administrasjonen i Nord- og Sør-Trøndelag
fylkeskommune utarbeidet forslag til retningslinjer for felles TT-ordning.
Forslaget er basert på retningslinjer for TT-ordningen i Nord-Trøndelag som ble vedtatt
høsten 2016 og iverksatt 01.01.2017. Denne ordningen gjelder tildeling av beløp, noe de
fleste fylker i Norge har innført. I følge statusrapport for TT-ordningen er det pr 2017 kun
Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Oslo som praktiserer tildeling av turer/km.
Nye retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag skal gjøres gjeldende fra 01.07.2018
Arbeidsgruppe:
Terje Skrattalsrud, Funksjonsleder NTFK
Rolf Granlund, Rådgiver, STFK
Jann Roar Pettersen, Konsulent NTFK
Joar Aksnes, Konsulent NTFK
Aud Hostad, Rådgiver, STFK

Forslag til retningslinjer er utarbeidet i henhold til diskrimineringsloven, slik at alle
godkjente brukere tildeles likt grunnbeløp. Det foreslås tilleggsbeløp for avstand fra bosted
til kommunesentre 0-10 km, 10-20 km, 20-30 km og over 30 km. Det foreslås videre
tillegg til brukere med behov for spesialbil. Dette for å ivareta de ekstra kostnader dette
medfører slik at det helhetlige tilbudet blir mest mulig likt for alle brukere.
Forslag til retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag ble presentert av brukergruppen i
dialogmøte med brukerorganisasjoner 13.11.2017. Deltakerne representerte bl.a. Rådet for
likestilling av funksjonshemmede i Sør- og Nord-Trøndelag, KS, Blindeforbundet, CP
foreningen, Norges Handikapforbund, SAFO og FFO.
Innspill fra møtedeltagerne er tatt inn i vedlagte forslag til retningslinjer.

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

I prosessen frem til endelig vedtak om nye retningslinjer ønsker Trøndelag fylkeskommune
en bred medvirkning fra berørte parter. Vi ber i den forbindelse om konkrete innspill og
forslag til vedlagte retningslinjer og skjema.
Frist for tilbakemelding settes til 19. januar 2018.
Høringssvar sendes pr e-post til postmottak@trondelagfylke.no
Merkes «TT Høringssvar»

Vennlig hilsen

Joar Aksnes
Konsulent samferdsel

Endringer for Nord-Trøndelag (hovedpunkter):





Fjerning av brukerkvoter for den enkelte kommune.
2-6 års godkjenning endret til 3 år
Mulighet for tildeling til brukere som er kronisk syke deler av året
Ny differensiering i avstand fra bosted til kommunesenter

Endringer for Sør-Trøndelag (hovedpunkter):










Overgang fra tildeling av turer til tildeling av beløp
4 tildelingsdatoer
Korttjeneste via Rogaland Taxi AS
Reisekonto kan ikke overtrekkes
Brukerkort uten foto
Redusert egenandel fra 30% til 20%
Mulighet for flere turer til ordinære brukere
Ingen begrensninger i lengde på turer (tidligere 30km/60km)
Mulighet for tildeling til brukere som er kronisk syke deler av året

Fylkeskommunen vil fortsette videre revidering av retningslinjene på grunnlag av innkomne
innspill og forslag.
Målsetting er å presentere nye retningslinjer for Hovedutvalg for samferdsel i mars 2018
med vedtak i fylkestinget april 2018 og iverksetting av ny TT-ordning 01.07.2018.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Forslag til retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag
Søknadsskjema
Legeerklæring
Forenklet søknadsskjema - Forarbeid for å «rydde» i registrerte brukere
(gjelder bare kommuner i Sør-Trøndelag)
5. Brukerhefte

Mottakerliste
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Overhalla kommune

Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vikna kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Norges Handikapforbund
Blindeforbundet
SAFO
FFO
KS
Rådet for likestilling av
funksjonshemmede
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