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Søknad om midler til utvidet TT- ordning 2018
Vi viser til Deres brev datert 28. november 2017 med invitasjon til å søke om midler til utvidet TTordning for 2018.
For å unngå avbrudd i tilbudet har alle brukerne i den utvidede TT- ordningen fått tildelt beløp på sine
TT- kort. Vi viser i den forbindelse til vår søknad for 2017 innsendt 01.02.2017.
Antall brukere omfattet av ordningen
Etter tildelingen for 2017 ble det satt et tak på 235 brukere i den utvidede ordningen. P.t. har vi nådd
dette taket. Brukerne er spredt ut over fylket men det er fortsatt en overvekt av brukere i de
opprinnelige forsøkskommunene. I tillegg er det 12 kommuner som ikke har noen brukere med i
ordningen i det hele tatt.
Samferdselsdepartementet ønsker primært at hele fylker skal omfattes av ordningen. I Møre og
Romsdal har brukere i samtlige kommuner et tilbud om å være med, inntil brukertaket er nådd. Men i
enkelte kommuner er det lagt begrensning på km. Dette medfører at en god del brukere som burde
vært inntatt i ordningen ikke er det.
Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med brukerorganisasjonene bestemt at
begrensningen på kilometer i den utvidede TT- ordningen fjernes fra og med 2018. Det vil si at
samtlige rullestolbrukere og blinde/ sterkt svaksynte har mulighet til å få endret brukersone til M5.
Brukersone/gruppe

Brukere

Åpne

Sperret

M1

4 054

4 016

38

M2

1 789

1 774

15

M3

477

474

3

M4

155

155

0

M5

235

235

0

6 710

6 654

56

Totalt

Totalt er det ca. 700 brukere som ikke er inkludert i den utvida TT- ordningen. Brukerne som ikke er
inkludert ligger i brukersone M3 og M4, totalt 632 stk. I tillegg har vi fått tall fra Blindeforbundet om
at 50- 70 blinde/ sterkt svaksynte ikke er medtatt. Når det er sagt vet vi også at flere av disse
brukerne ikke ønsker eller av forskjellige grunner ikke har mulighet til å være med i ordningen.
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Søknadsbeløp
Vi søker basert på dette om å øke brukertaket til 500 brukere i Møre og Romsdal fylke.
I tillegg søkes det om, som tidligere, dekning av 1/3 av de årlige driftskostnadene knyttet til den
elektroniske løsningen samt 50% av lønnskostnadene til ansvarlig for TT- ordningen. Driftskostnader
er redusert etter overgang til ny leverandør, fra kr 235 000 til kr. 110 000. Med tillegg for
lønnskostnadene, kr. 300 000, kommer driftskostnadene i 2018 på kr. 410 000.

Antall brukere

500

Årlig tildelt beløp

31 200

Sum kostnader

15 600 000

Fylkeskommunens andel

-2 000 000

Andel driftskostnader

410 000

Beløp det søkes om

14 010 000

For å nå ut til brukere som tidligere ikke har vært omfattet av ordningen vil vi gjennom leverandør av
den elektroniske løsningen kunne sende ut brev til nevnte grupper. Vi kommer også til å ta kontakt
med kommuner og saksbehandlerne der for å informere om endringene, i tillegg til å annonsere på
Møre og Romsdal fylkeskommune sin nettside o.l.

Med hilsen

Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur
Kopi:
Fylkeseldrerådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Blindeforbund, Møre og Romsdal
Norges Handikapforbund
Fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma

Silje Nerland Sættem
konsulent

