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Utvidet TT- ordning- Rapportering 2019
Viser til Deres brev datert 12. desember 2019 vedrørende tildeling av midler for 2020 i den utvidede
TT- ordningen.
Vi vil her redegjøre for regnskapstall, antall brukere og nøkkeltall i 2019 for ordningen i Møre og
Romsdal. I tillegg vil vi vurdere måloppnåelse, avvik og eventuelle andre forhold
Samferdselsdepartementet bør være oppmerksom på.
Regnskap for 2019 viser et mindreforbruk på kr 1 846 562. Av dette er departementet sin andel,
88,87 %, regnet ut til kr 1 641 059.

ÅR 2019
Innkomne fra samferdselsdepartementet
Departementets andel av mindreforbruk 2018
Vår FK andel
Sum "inntekter" prosjekt 1389

2 258 321 88,87 %
5 248 115
940 000 11,13 %
8 446 436

Transportkostnader 2019
Sum kostnader prosjekt 1389

6 599 874
6 599 874

Resultat prosjekt 1389
Herav departementets andel av mindreforbruk overført fra tidligere år
Mindreforbruk til fordeling
Departementets andel av mindreforbruk 2019 (88,87%)

1 846 562
1 846 562
1 641 059

Mindreforbruket for 2018 ble fraktrekt tildeling i 2019. Mindreforbruket for 2019 trekkes fra ny
tildeling i 2020.

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Side 2

Antall brukere som har vært omfattet av ordningen
Møre og Romsdal ble for 2019 tildelt midler for 235 brukere. Gjennom året har det totalt vært 253
brukere inne i ordningen, 20 brukere er blitt sperret og nye brukere er blitt tatt inn fortløpende fra
venteliste. Totalt er det 26 kommuner som har hatt brukere i den utvidede ordningen. To kommuner,
Halsa og Ulstein, som tidligere ikke har hatt brukere inne i ordningen er kommet til på listen.

Kommune
1502 Molde
1504 Ålesund
1505 Kristiansund
1511 Vanylven
1515 Herøy
1516 Ulstein
1519 Volda
1520 Ørsta
1523 Ørskog
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
1571 Halsa
1573 Smøla
1576 Aure
Totalsum

Antall brukere
37
71
17
12
2
2
5
13
2
4
6
1
2
8
12
10
7
1
7
7
4
4
8
3
6
2
253

På grunn av begrensningen på antall «plasser» i ordningen, har Møre og Romsdal fortsatt en lang
venteliste for å komme med i ordningen. Per 31.12.2019 sto det 75 personer på denne listen. Siden
fylkeskommunen ikke aktivt har gått ut og etterspurt brukere til ordningen, representerer denne listen
kun personer som selv har tatt kontakt eller at saksbehandler har meldt de inn som aktuelle. Antallet
brukere som kunne vært tatt inn i ordningen er med andre ord høyere enn det ventelisten tilsier.
Omfordeling av ubrukte midler
Søknad for 2019 var basert på å videreføre tildelingen til brukerne som allerede var med i ordningen.
Søknaden baserte seg på at hver bruker skulle ha tildeling lik gjennomsnittprisen for 200 turer i den
ordinære TT- ordningen, slik retningslinjene sier. For å unngå at brukerne fikk et opphold i tildelingen,
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forskutterte fylkeskommunen tildeling for 1. halvår, lik fjorårets tildeling. Det vil si at 01.01.2019 fikk
hver bruker tildelt kr 26 700. Ved svar på søknad ble tildelingen redusert til om lag 65% av
søknadsbeløpet. Noe som medførte at tildeling for 2. halvår ble redusert betraktelig sett i forhold til
tildelingen for 1. halvår. For brukerne av den utvidede TT- ordningen i Møre og Romsdal kom denne
endringen overraskende på, og rammet spesielt de brukerne som har brukt og har bruk for ordningen
mest. Flere hadde allerede benyttet seg av store deler av tildelt beløp. Fylkeskommunen, kommunene
og interesseorganisasjonene opplevde stor pågang i denne tiden fra frustrerte brukere som opplevde
ordningen som utrygg og ustabil.
For å unngå ytterligere redusering i tildelingen ble det besluttet å endre rutinene. For å redusere
mindreforbruket så mye som mulig, samt få til en tildeling som gagnet de som brukte ordningen mest,
ble det bestemt å gjøre en omfordeling av ubrukte midler. Per 30.09.2019 ble alle saldoer trukket inn,
deretter fordelt ut igjen til samtlige brukere. Dette førte til ulik tildeling til hver enkelt bruker i løpet av
2019. Noen av brukerne har fått mer og noen har fått mindre tildelt enn opprinnelig tenkt, men totalt
sett har tildelte midler for 2019 blitt utnyttet på en bedre måte enn tidligere. Bruksgraden basert på
faktiske tildelte midler ble 78 prosent. Ser en bruksgrad opp mot søknadsbeløpet på kr 11 609 000
ligger den på 57 prosent.
Nøkkeltall om tilbudet
Selv om brukerne i 2019 totalt sett fikk tildelt mindre enn hva de fikk i 2018 har både antall reiser og
reiselengde holdt seg noen lunde stabil. I snitt har hver bruker kjørt 62 turer, mot 63 i 2018.
Gjennomsnittsprisen var på kr 473, med en gjennomsnittlig reiselengde på 10 km pr tur. Til
sammenligning var gjennomsnittspris og reiselengde i 2018 hhv. kr 482 og 11 km.
I løpet av året har 114 brukere brukt mer enn kr 36 000, som den opprinnelige tildelingen tilsa. 38
brukere har brukt mer enn kr 50 000. 57 brukere har brukt mindre enn kr 10 000, hvorav 10 brukere
ikke har benyttet kortet i det hele tatt i løpet av året. 5 av disse er blitt sperret.
Vurdering av måloppnåelse i forhold til ressursbruk, samt eventuelle avvik
Etter hvert som utvidet TT- ordning blir mer kjent rundt om i fylket har vi også større pågang av
brukere som ønsker å tas inn i ordningen. Dette betyr at vi bruker mer tid på å følge opp, f.eks.
ventelister og svare på henvendelser fra brukere og kommuner. I 2019 har pågangen vært større enn
normalt på grunn av endringene i tildelt beløp i løpet av året. Tilbakemeldingene vi har fått i
forbindelse med tildelingene for 2019 har i stor grad vært preget av frustrasjon, selv om de fleste var
fornøyd med omfordelingen som ble gjort 30.09.2019. Frustrasjonen går ut på at brukerne føler
ordningen, som hittil har vært en trygghet i deres hverdag, nå er preget av usikkerhet og ustabilitet.
Ved å ikke vite hva som faktisk blir tildelt blir det også vanskelig å planlegge reiser i løpet av året, noe
som igjen fører til at brukerne i større grad opplever en begrenset frihet.
Selve bruken i ordningen vet vi varierer veldig. Dette gjelder både bruksgrad, antall reiser, lengden på
reisene og variasjonen i løpet av året. En kommer ikke utenom at det er store forskjeller på
transportbehovene mellom hver bruker, slik det også er for resten av samfunnet. Fylkeskommunen
må likevel i utregninger gå ut ifra at hver enkelt bruker vil bruke opp sitt tildelte beløp.
Når det gjelder selve systemet som kortene er knyttet opp mot er det samme system som vi bruker i
den ordinære TT- ordningen.
Erklæring om opprettholdt fylkeskommunalt tilbud
Den fylkeskommunale andelen ble beregnet ut ifra et gjennomsnitt av tildelingen i de aktuelle
brukergruppene, M3 og M4, fratrukket overbooking på 60%. Den fylkeskommunale andelen er dermed
regnet ut ifra faktisk forbruk i den ordinære TT- ordningen for rullestolbrukere.

Side 4

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

Med hilsen

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

Silje Nerland Sættem
rådgivar

