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Utvidet TT- ordning- Rapportering 2017
Viser til Deres brev datert 28. november 2017 vedrørende tildeling av midler for 2018 i den utvidede
TT- ordningen.
Vi vil her redegjøre for regnskapstall, antall brukere og nøkkeltall for 2017 i ordningen. I tillegg vil vi
vurdere måloppnåelse, avvik og eventuelle andre forhold Samferdselsdepartementet bør være
oppmerksom på.
Regnskap for 2017 viser et mindreforbruk på kr. 2 712 573.

ÅR 2017
Innkomne frå samferdselsdepartementet
Vår FK andel
Departementets andel av mindreforbruk fra tidligere år
Sum "inntekter" prosjekt 1389

6 716 403
780 000
370 597
7 867 000

Transportkostnader 2017
Prosjektleder
1/3 av utg til elektronisk løsning
Sum kostnader prosjekt 1389

4 304 406
300 000
235 000
4 839 406

Resultat prosjekt 1389
Herav departementets andel av mindreforbruk overført fra tidligere år
Mindreforbruk til fordeling
Departementets andel av mindreforbruk 2017

3 027 594
3 027 594
2 712 573

Mindreforbruket for 2. halvår 2016 kom til fratrekk på ny tildeling i 2017. Mindreforbruket for 2017
trekkes fra ny tildeling i 2018.
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Ny leverandør i 2017
I 2017 hadde Møre og Romsdal fylkeskommune den elektroniske løsningen av TT- ordningen ute på
anbud. Som følge av dette fikk vi ny leverandør fra august av, den nye leverandøren ble TTT
Administrasjon AS. Overgangen for brukerne har gått bra og de har fått tilgang til egen brukerside
hvor de kan se saldo, kjørte turer og annen informasjon lagret på de.
Antall brukere som har vært omfattet av ordningen
Etter tildelingen for 2017 ble det satt et tak på 235 brukere i den utvidede ordningen i Møre og
Romsdal. I løpet av 2017 har vi hatt 241 brukere i ordningen hvorav 9 er blitt sperret i løpet av året.
Per 31.12.2017 var det derfor 232 åpne brukere i den utvidede TT- ordningen. Brukerne er spredt ut
over fylket men det er fortsatt en overvekt av brukere i de opprinnelige forsøkskommunene fra 2012.
I tillegg er det 12 kommuner som ikke har noen brukere med i ordningen i det hele tatt.

Kommune
1502 Molde
1504 Ålesund
1505 Kristiansund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1519 Volda
1520 Ørsta
1525 Stranda
1528 Sykkylven
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1539 Rauma
1547 Aukra
1548 Fræna
1554 Averøy
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1573 Smøla
1576 Aure
Totalsum

Antall brukere
36
71
18
7
1
4
5
12
3
3
1
2
4
11
12
7
1
9
10
4
3
8
6
3
241

Nøkkeltall om tilbudet
Det har blitt gjennomført 12 095 turer i den utvidede TT- ordningen i 2017 og hver bruker har i snitt
kjørt 50 turer. Dette er en økning fra tidligere år. Vi ser likevel fortsatt at brukerne heller kjører få
men lange turer, fremfor korte.
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Bruksgraden har økt siden i fjor, men vi får fortsatt et mindreforbruk på året. Forklaringen på
mindreforbruket kan være, som i den ordinære ordningen, at en del av brukerne sparer på saldoen sin
i tilfelle de trenger den til noe uforutsett. Enkelte av brukerne har også mulighet til å benytte seg av
sjåfør i form av ektefelle, samboer, barn etc. og ser på TT- kortet som et tillegg til dette. Vi vil
fremover jobbe aktivt med å kontakte inaktive brukere for så å eventuelt føre de tilbake til den
ordinære ordningen. Dette vil frigjøre plass til nye brukere.
235 brukere har brukt halvparten eller mer av sin tildelte sum. 114 brukere har brukt kr. 25 000 eller
mer. Det er kun 9 brukere som ikke har benyttet kortet i det hele tatt. Gjennomsnittsprisen per tur
ligger i 2017 på kr. 392.
Vurdering av måloppnåelse i forhold til ressursbruk
Den utvidede TT- ordningen ligger i samme systemet som den ordinære og det er de samme kortene
som brukes for tildeling. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av tall og statistikk, i tillegg til innog utmeldinger i løpet av året. Det kommer også inn en del telefoner fra brukere.
TT brukerne i den utvidede ordningen har et større beløp å reise for. Hvordan de benytter seg av dette
er varierende, både i bruksgrad og i antall turer. Det er likevel ikke tvil om at brukerne har et mer
aktivt liv og har flere muligheter til å reise dit de ønsker når de ønsker det. Dette er basert på tidligere
spørreundersøkelser, tilbakemeldinger gjennom året som har gått, samt statistikken vi får ut fra TTT
sine sider.
Avvik
Samferdselsdepartementet sitt formål med ordningen er å tilby brukere med særlige behov flere reiser
enn de ellers ville fått. Vi har tidligere påpekt at det i vårt fylke er vanskelig å oppnå 200 turer per
bruker per år. Men vi vet at brukerne i den utvidede TT- ordningen har flere turer i gjennomsnitt enn
hva brukerne i den ordinære har. Samtidig mener vi at det også ligger en frihet i at brukerne selv kan
velge hvordan de vil bruke beløpet de har fått tildelt. For noen av brukerne kan det å ta noen få turer i
løpet av året gi de like mye som å ta flere korte.
Samferdselsdepartementet ønsker primært at hele fylker skal omfattes av ordningen. I Møre og
Romsdal er det 9 kommuner hvor samtlige brukere har et tilbud om å være med i ordningen, inntil
brukertaket er nådd. I de resterende kommunene er det lagt inn en begrensning på avstanden til
kommunesenter. Dette medfører at en del brukere som burde vært inntatt i ordningen ikke er det.
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Brukerne som ikke er inkludert i ordningen ligger i brukersone M3 og M4, totalt 631 stk. I tillegg har vi
fått tall fra Blindeforbundet om at 50- 70 blinde/ sterkt svaksynte ikke er medtatt. Totalt har vi da ca.
700 brukere som ikke er inkludert i den utvida TT- ordningen, men som burde hatt mulighet til å være
med. Når det er sagt vet vi at flere av disse brukerne ikke ønsker eller av forskjellige grunner ikke har
mulighet til å være med i ordningen.

Dersom Dere har behov for mer informasjon, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med hilsen

Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur
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