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Søknad om midler til utvidet TT- ordning 2020
Vi viser til Deres brev datert 12. desember 2019 med invitasjon til å søke om midler til utvidet TTordning for 2020.
For å unngå avbrudd i tilbudet har alle brukerne i den utvidede TT- ordningen fått tildelt beløp for 1.
halvår 2020, tilsvarende halvårstildeling for 2019, på sine TT- kort.
Ordinær TT- ordning
Møre og Romsdal har totalt ca 6 400 brukere av TT- ordningen. Ordningen blir administrert av
fylkeskommunen, men det er saksbehandlere i hver enkelt kommune som står for selve
godkjenningen av brukere. Brukerne deles inn i fire grupper basert på om de bor over eller under 10
kilometer fra kommunesenter og om de er avhengig av rullestol eller ikke. Selve kortløsningen
administreres av TTT Administrasjon og tildeling skjer to ganger i året, 1. januar og 1. juli. Ordningen
har i 2019 en bruksgrad på 92 prosent, men da med en overbooking på 53 prosent på tildelt beløp
sett i forhold til opprinnelig ramme.
Antall brukere omfattet av utvidet TT- ordning
Etter tildelingen for 2019 har Møre og Romsdal fortsatt et brukertak på 235 brukere i den utvidede
ordningen. Ved ledig plass blir brukere fra ventelisten tatt inn fortløpende. Per 31.12.2019 var det 75
personer på venteliste.
Søknadsbeløp
Basert på retningslinjene skal hver TT- bruker tilbys 200 årlige enkeltreiser, der verdien av en
enkeltreise settes til gjennomsnittsprisen i den ordinære TT- ordningen. En gjennomsnittsreise i den
ordinære TT- ordningen i Møre og Romsdal ble i 2017 regnet ut til kr 267. Departementet skriver i sin
invitasjon at søknadsbeløp skal basere seg på et realistisk budsjett. Møre og Romsdal fylkeskommune
vil derfor ta utgangspunkt i 200 turer, for deretter å trekke ut beløp lik bruksgrad for 2019. Sett i
forhold til søknadsbeløp for 200 turer (kr 11 609 000) var bruksgraden i 2019 på 57 prosent.
Fylkeskommunen ønsker i tillegg å legge til en «buffer» på 13 prosent. Dette fordi det forventes en
økt bruk av ordningen med tanke på at det også i 2020 vil gjøres en omfordeling av ubrukte midler pr
1. juli. I tillegg vil fylkeskommunen, i samarbeid med brukerorganisasjonene, fortsette arbeidet med å
gjøre brukerne mer bevisst på at de må benytte ordningen.
Med bakgrunn i dette benyttes en bruksgrad lik 70 prosent.
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Vi søker basert på dette om videreføring av ordningen for 235 brukere i Møre og Romsdal fylke.
Antall brukere

235

Årlig tildelt beløp

53 400

Sum kostnader

12 549 000

Fylkeskommunens andel

-1 118 306

Beløp for 200 turer

11 430 694

Søknadsbeløp- 70 % bruksgrad

8 001 486

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 53 prosent. Den fylkeskommunale andelen er
dermed regnet ut ifra faktisk forbruk i den ordinære TT- ordningen for rullestolbrukere.
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