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Ringerike kommune, 25.08.2020 

John Åge Corneliussen 
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Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv: F00 &20  

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Eldrerådet 31.08.2020 

5/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

10/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 
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Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/3821-1   Arkiv: F11 &13  

 

Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag fra Viken fylkeskommune til ny felles forskrift for TT-ordningen anbefales. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Fylkeskommunen ønsker høringssvar til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune. 

Kommunene, brukerrådene og brukerorganisasjoner i Viken er særlig inviterte.  Frist for å 

svare på høringen er 11. september 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

De tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har ulik praksis når det gjelder tildeling og 

organisering av TT-ordningen. Denne praksisen gjelder frem til ny forskrift er vedtatt i 

Fylkestinget i Viken. Som en del av etableringen av Viken fylkeskommune, er det behov for å 

utrede en ny helhetlig, forsvarlig og rettferdig TT-ordning som skal gjelde i hele Viken. 

Fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til forskrift (vedlagt). Dette er utarbeidet på 

grunnlag av eksisterende TT-regelverk i Akershus, Buskerud og Østfold, nasjonal 

statusrapport (2018), og andre erfaringer fra ulike sider av TT-forvaltningen, samt innspill fra 

møter med blant annet brukerorganisasjonene. I høringen ber Viken om spesielt fokus på 

følgende hovedpunkter: 

 Skal saksbehandling og tildeling legges til fylkeskommunen, som i dag i Akershus, eller 

ligge i de ulike kommunene, som i dag i Buskerud og Østfold? 

 Skal TT-ordning ha en grense for antall brukere i fylkeskommunen, slik Buskerud og 

Østfold har i dag, eller ikke ha slik grense, som i dag i Akershus? Hvor ofte skal 

brukere måtte søke om TT- kort, og skal det differensieres mellom varig- og 

midlertidig funksjonsnedsettelse? 

 Hvordan skal ordningen tilpasses økte muligheter for bestillingstransport og 

servicelinjer i kollektivtrafikken? 

 Skal brukere med bil eller annen stønad til transport omfattes av ordningen? 

 Skal beboere på institusjon med heldøgns omsorg og pleie omfattes av ordningen? 
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 Skal tilskuddet tildeles likt til brukere, eller skal det differensieres etter behov og/eller 

type funksjonsnedsettelse? 

 Hvordan skal ordningen håndtere forskjellen i reiseavstander? 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak:  

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god helse 

(mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og 

tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden arbeide 

med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8)  

Framlagte sak relateres med betydning for forhold til mål 3 (god helse), mål 9 (Innovasjon og 

infrastruktur), mål 10 (mindre ulikheter). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser klart behov for like retningslinjer innen Viken fylkeskommune, og anbefaler at 

vedlagte forslag til nye retningsleinger vedtas. Rådmannen er av den oppfatning at 

likebehandling og forutsigbarhet er viktig for den enkelte bruker, og at kriteriene bør være 

klare og entydige, og i minst mulig grad baseres på individuelle vurderinger. 

Det er viktig at ordningen evalueres/revideres etter relativt kort tid, for å korrigere 

uhensiktsmessige effekter som det vil være sannsynlig at fanges opp i løpet av de første årene. 

Alternativt forslag: 

Det foreslåtte regelverk godkjennes, med de endringsforslag som er fremkommet ved den 

politisk behandlingen. 

 

Vedlegg 

 Høringsnotat om ny forskrift for TT-ordningen i Viken fylkeskommune 

 Forslag til forskrift om tilrettelagt transporttjeneste for personer med 

funksjonsnedsettelse i Viken (TT-ordningen) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2020 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  12/20 

Side 7 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/3698-1   Arkiv: A00  

 

Informasjon fra leder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Leders informasjon tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Leder refererer fra innspill vedkommende har fått samt fra saker og møter han har deltatt på. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/3699-1   Arkiv: 033  

 

Samarbeidsmøte med råd for funksjonshemmede i Hole kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak 

 

  

 

Sammendrag 

Det her vært noe kontakt med råd for funksjonshemmede i nabokommunen Hole kommune. 

Gjensidig har det blitt uttrykt et ønske om et fellesmøte, men dette har ikke blitt berammet. 

Om rådet fremdeles ønsker et slikt samarbeidsmøte, bør dett vedtas og videre framdrift 

bestemmes. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  14/20 

Side 9 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/3697-1   Arkiv: 033  

 

Sluttføring; plan for råd for funksjonshemmede  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon om status tas til orientering 

 

  

 

Sammendrag 

Råd for funksjonshemmede valgte våren 2020 to medlemmer som skulle delta i arbeidet med å 

sluttføre rådets virksomhetsplan. 

 

Leder redegjør for status for dette arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/3693-1   Arkiv: Q52 &70  

 

Parkeringsplasser for funksjonshemmede  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

  

 

Sammendrag 

I råd for funksjonshemmedes møte 23.06.20, ble det meldt fra om at noen biler står 

langtidsparkert på parkeringsplasser avsatt til funksjonshemmede.  

Dette dreier seg om biler med utstedt parkeringsbevis. 

Rådet påpekte at slik at bruk av avsatte parkeringsplasser blokkerer for andre 

funksjonshemmede som har parkeringsbehov. 

Det ble bedt om at spørsmålet settes opp som egen sak på neste møte. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/3700-1   Arkiv: 033  

 

Saker fra rådsmedlemmene  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

  

 

Sammendrag 

Oppdukkende saker, eller saker medlemmene ikke har meldt til leder kan tas opp her. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3821-1   Arkiv:   

 

Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag fra Viken fylkeskommune til ny felles forskrift for TT-ordningen anbefales. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Fylkeskommunen ønsker høringssvar til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune. 

Kommunene, brukerrådene og brukerorganisasjoner i Viken er særlig inviterte.  Frist for å 

svare på høringen er 11. september 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

De tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har ulik praksis når det gjelder tildeling og 

organisering av TT-ordningen. Denne praksisen gjelder frem til ny forskrift er vedtatt i 

Fylkestinget i Viken. Som en del av etableringen av Viken fylkeskommune, er det behov for å 

utrede en ny helhetlig, forsvarlig og rettferdig TT-ordning som skal gjelde i hele Viken. 

Fylkeskommunen har utarbeidet et forslag til forskrift (vedlagt). Dette er utarbeidet på 

grunnlag av eksisterende TT-regelverk i Akershus, Buskerud og Østfold, nasjonal 

statusrapport (2018), og andre erfaringer fra ulike sider av TT-forvaltningen, samt innspill fra 

møter med blant annet brukerorganisasjonene. I høringen ber Viken om spesielt fokus på 

følgende hovedpunkter: 

 Skal saksbehandling og tildeling legges til fylkeskommunen, som i dag i Akershus, eller 

ligge i de ulike kommunene, som i dag i Buskerud og Østfold? 

 Skal TT-ordning ha en grense for antall brukere i fylkeskommunen, slik Buskerud og 

Østfold har i dag, eller ikke ha slik grense, som i dag i Akershus? Hvor ofte skal 

brukere måtte søke om TT- kort, og skal det differensieres mellom varig- og 

midlertidig funksjonsnedsettelse? 

 Hvordan skal ordningen tilpasses økte muligheter for bestillingstransport og 

servicelinjer i kollektivtrafikken? 

 Skal brukere med bil eller annen stønad til transport omfattes av ordningen? 



 Skal beboere på institusjon med heldøgns omsorg og pleie omfattes av ordningen? 

 Skal tilskuddet tildeles likt til brukere, eller skal det differensieres etter behov og/eller 

type funksjonsnedsettelse? 

 Hvordan skal ordningen håndtere forskjellen i reiseavstander? 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak:  

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god helse 

(mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og 

tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden arbeide 

med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.  

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8)  

Framlagte sak relateres med betydning for forhold til mål 3 (god helse), mål 9 (Innovasjon og 

infrastruktur), mål 10 (mindre ulikheter). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser klart behov for like retningslinjer innen Viken fylkeskommune, og anbefaler at 

vedlagte forslag til nye retningsleinger vedtaes. Rådmannen er av den oppfatning at 

likebehandling og forutsigbarhet er viktig for den enkelte bruker, og at kriteriene bør være 

klare og entydige, og i minst mulig grad baseres på individuelle vurderinger. 

Det er viktig at ordningen evalueres/revideres etter relativt kort tid, for å korrigere 

uhensiktsmessige effekter som det vil være sannsynlig at fanges opp i løpet av de første årene. 

Alternativt forslag: 

Det foreslåtte regelverk godkjennes, med de endringsforslag som er fremkommet ved den 

politisk behandlingen. 

 

Vedlegg 

 Høringsnotat om ny forskrift for TT-ordningen i Viken fylkeskommune 

 Forslag til forskrift om tilrettelagt transporttjeneste for personer med 

funksjonsnedsettelse i Viken (TT-ordningen) 

 

 



 

 Ringerike kommune, 24.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



1 

H 

Høringsnotat om ny forskrift for TT-ordningen i Viken fylkeskommune 

De tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har ulik praksis når det gjelder tildeling og 
organisering av TT-ordningen. Denne praksisen gjelder frem til ny forskrift er vedtatt i Fylkestinget i 
Viken. Som en del av etableringen av Viken fylkeskommune, er det behov for å utrede en ny 
helhetlig, forsvarlig og rettferdig TT-ordning som skal gjelde i hele Viken. Det legges opp til politisk 
behandling i Fylkestinget høsten 2020, og innføring av ny TT-ordning den 1. januar 2021. 

For å etablere en helhetlig, forsvarlig og rettferdig TT-ordning, er medvirkning og kommunikasjon 
med berørte parter og brukerorganisasjoner en absolutt forutsetning. Viken fylkeskommune 
arrangerte et innspillsmøte med brukerorganisasjonene i Oslo den 5. mars 2020. Det er lagt stor vekt 
på innspillene fra dette møtet i arbeidet med forslag til ny TT-forskrift, samtidig som det er tydelig at 
det er stor variasjon i ønsker og behov i det som kommer frem i innspillene. Det ble samtidig sendt ut 
spørreundersøkelse til kommunene i Viken som har ansvar for saksbehandling i dagens ordninger 
(kommunene i tidligere Buskerud og Østfold, pluss Jevnaker og Lunner kommuner), og oppfølgende 
intervjuer med saksbehandlere i Fredrikstad og Kongsberg kommuner. I tillegg har det vært dialog 
med relevante aktører på forskjellige arenaer. 

Viken fylkeskommune jobber også for å få så mange av fylkets kommuner som mulig innlemmet i den 
nasjonale TT-ordningen så fort som mulig så hele Viken fylke på sikt kan komme inn i ordningen. Per i 
dag er det kun kommunene fra tidligere Østfold, og Lunner, Jevnaker og tidligere Svelvik som er 
innlemmet i den nasjonale ordningen. 

Vedlagt ligger Viken fylkeskommunes forslag til ny TT-forskrift som skal gjelde for Viken 
fylkeskommune. Høringsnotatet er bygget opp etter ulike temaer i forskriften: 

1. Om gjeldene TT-ordninger i Akershus, Buskerud og Østfold – dagens praksis 
2. Oppgavefordeling og administrasjon av ordningen – dagens praksis og forslag til ny ordning 
3. Kriterier for å godkjenne brukere – dagens praksis og forslag til ny ordning 
4. Fordeling av tilskudd – dagens praksis og forslag til ny ordning 

Dagens praksis i de tre gamle fylkene, og Viken fylkeskommune forslag til ny praksis oppsummeres i 
en tabell under hvert tema. Under hvert tema diskuteres samtidig Viken fylkeskommune forslag til ny 
TT- ordning og dens innhold. 

Sentrale problemstillinger 
I utforming av ny TT-ordning må det tas stilling til om saksbehandling og tildeling skal utføres av 
kommunene eller av Viken fylkeskommune. Det må tas stilling til innholdet i ordningen – skal det 
være et tak for antall brukere, hvordan sikrer man at ordningen treffer best de som har størst 
vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted, skal noen brukere få ekstra 
støtte, skal noen brukergrupper eller personer med lang avstand til for elsempel kommunesenter få 
høyere tilskudd? Her har de tidligere fylkeskommunene hatt ulik praksis. 

Viken fylkeskommune ber spesielt om høringsuttalelse på følgende hovedpunkter i ny forskrift. 
Hovedpunktene diskuteres videre i teksten. 

 Skal saksbehandling og tildeling legges til fylkeskommunen, som i dag i Akershus, eller ligge i 
de ulike kommunene, som i dag i Buskerud og Østfold? 
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 Skal TT-ordning ha en grense for antall brukere i fylkeskommunen, slik Buskerud og Østfold 
har i dag, eller ikke ha slik grense, som i dag i Akershus? Hvor ofte skal brukere måtte søke 
om TT- kort, og skal det differensieres mellom varig- og midlertidig funksjonsnedsettelse? 

 Hvordan skal ordningen tilpasses økte muligheter for bestillingstransport og servicelinjer i 
kollektivtrafikken? 

 Skal brukere med bil eller annen stønad til transport omfattes av ordningen? 

 Skal beboere på institusjon med heldøgns omsorg og pleie omfattes av ordningen? 

 Skal tilskuddet tildeles likt til brukere, eller skal det differensieres etter behov og/eller type 
funksjonsnedsettelse? 

 Hvordan skal ordningen håndtere forskjellen i reiseavstander? 

I henhold til utredningsinstruksen har fylkeskommunen utformet et konkret forslag til forskrift, 
men viser i denne teksten til ulike alternativer på flere punkter. 

1. Om gjeldene TT-ordninger i Akershus, Buskerud og Østfold - dagens praksis 

TT-ordningen er en del av fylkeskommunens kollektivansvar, det er en pålagt oppgave fastsatt av 
Samferdselsdepartementet. Fylkeskommunen jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for at ordinært 
kollektivtilbud skal være godt universelt utformet, men noen brukergrupper trenger helt eller delvis 
tilbud om mer tilrettelagt transport. Derfor er TT-ordningen ment for å kompensere for manglende 
tilrettelegging i kollektivtransporten. 

TT-ordningen i Viken skal være en rettferdig ordning og den skal være mest mulig forutsigbar for 
brukerne. Med et begrenset budsjett er det viktig at ordningen gir et best mulig tilbud til de med 
størst behov. Forslag og innspill må derfor vurderes opp mot kost/nytte-prinsippet. 

TT er ment brukt til fritidsreiser, mens andre ordninger fra NAV, helseforetakene mv. er ment å 
dekke andre formål. Hvordan det enkelte fylke organiserer ordningen, hvor mange som får tildelt TT-
kort og i hvilket omfang brukerne får reise, varierer betydelig mellom fylkene nasjonalt, og mellom 
de gamle fylkene i Viken. 

Tabellen under viser de store variasjonene mellom de ulike fylkeskommunale TT-ordningene i 
Akershus, Buskerud og Østfold. Akershus har hatt langt flere godkjente brukere og langt større 
budsjett satt av til ordningen enn Buskerud og Østfold. 

Nøkkeltall  Akershus  Buskerud  Østfold  

Antall godkjente TT-
brukere (2017)  

13 879  4 406  2 519  

Andel TT-brukere av 
befolkningen (2017)  

2,3 %  1,6 %  1,0 %  

Grunnbeløp årlig 
tilskudd per bruker 

(2018)  

7 000 kr  5 600 kr  3 660 kr  

Gjennomsnittlig årlig 
tildeling per bruker 

(2017)  

5 328 kr  5 547 kr  2 620 kr  
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Budsjett til TT-ordningen 
(2017)  

52,8 mill. kr  18,8 mill. kr  6,6 mill. kr  

I innspillsmøtet med brukerorganisasjonene ble det tydeliggjort at TT-ordningene i all hovedsak 
burde handle om flere turer. I spørreundersøkelsen blant kommunene i Viken kom det frem at 
kommunene syntes TT-ordningen er god, men at det økonomiske tilskuddet fra fylkeskommunene er 
for lavt og at kvotene er for få. 

En vesentlig forskjell som ikke går frem av tallene over er at kommunene i gamle Østfold, og Lunner, 
Jevnaker og gamle Svelvik gjennom en prøveordning har fått tilskudd fra staten til såkalt utvidet TT-
ordning for blinde og varige rullestolbrukere. Gjennom denne ordningen finansierer staten en sum 
per bruker som skal bidra til at disse to brukergruppene får 200 årlige turer dekket per år. Dette gjør 
at enkelte brukergrupper i Østfold har et TT-tilbud som har gitt langt flere reiser enn noen av de 
fylkeskommunale ordningene har kunnet gi. I innspillsmøtet med brukerorganisasjonene ble det gitt 
tilbakemelding om at den utvidete TT-ordningen er god, men at den oppleves diskriminerende for 
dem ordningene ikke gjelder. Ettersom det er staten som styrer denne ordningen og 
fylkeskommunens rolle er som søker på denne, er den statlige ordningen holdt utenfor i diskusjonen 
av hvordan Vikens fylkeskommunale TT-ordning skal utformes. 

Viken fylkeskommune påpeker samtidig viktigheten av at denne ordningen gjøres gjeldene for hele 
Viken fylkeskommune. Derfor arbeider fylkeskommunen for å få så mange av fylkets kommuner som 
mulig innlemmet i den nasjonale TT-ordningen så fort som mulig. 

2. Oppgavefordeling og administrasjon av ordningen- dagens praksis og forslag til 
ny ordning: 

Regel  Akershus  Buskerud  Østfold  Viken (forslag)  

Utarbeide regelverk  Fylkeskommunen  Fylkeskommunen  Fylkeskommunen og 
ØKT  

Fylkeskommunen  

Godkjenning av 
brukere  

Fylkeskommunen  Kommunene  Kommunene  [Alt.1: 
Fylkeskommunen] 

[Alt.2: kommunene] 

Fordeling av midler 
mellom godkjente 
brukere  

Fylkeskommunen  Kommunene  Kommunene  [Alt.1: 
Fylkeskommunen] 

[Alt.2: kommunene] 

Klagebehandling  Fylkeskommunen  Kommunene  Kommunene  [Alt.1: 
Fylkeskommunen] 

[Alt.2: kommunene] 

Budsjettoppfølging 
og kontroll  

Fylkeskommunen  Fylkeskommunen  Fylkeskommunen  Fylkeskommunen  

Tabellen over viser at i Akershus har hele ordningen vært administrert i fylkeskommunen mens det i 
Buskerud og Østfold har vært en delt oppgavefordeling mellom fylkeskommunen og kommunene. 
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Buskerud og Østfold fylkeskommuner har ansvar for regelverk, budsjettoppfølging og kontroll, mens 
tilhørende kommuner har ansvaret for godkjenning av brukere, fordeling av midler og 
klagebehandling. Kommunene som har her hatt ansvaret for saksbehandling, og har gjort dette med 
egne administrative ressurser. Dette arbeidet har ikke vært kompensert av de tidligere 
fylkeskommunene. 

Fra spørreundersøkelse blant kommunene i Viken kommer det fram at kommunene er delt i 
spørsmålet om saksbehandlingen skal ligge i kommunene eller fylkeskommunen. Omtrent halvparten 
mener den bør ligge i kommunen. Hovedbegrunnelsen handler om nærhet til brukerne, oversikt over 
brukernes behov og lokalkunnskap. Den andre halvparten ønsker saksbehandlingen i 
fylkeskommunen. Det begrunnes i hovedsak med at en slik ordning er avgjørende for likebehandling. 
Det trekkes også frem at dette gjør det lettere å se TT-ordningen i sammenheng med hele 
kollektivtilbudet i Viken, det blir færre forvaltningsorgan å forholde seg til og en mer objektiv og 
rettferdig saksbehandling. 

I innspillsmøtet med brukerorganisasjonene ble det påpekt at dagens praksis med tildeling av 
forskjellige summer i tidligere Akershus, Buskerud og Østfold oppleves urettferdig. Årsaken til dette 
er i hovedsak tildelingen av statlige midler gjennom den utvidede TT- ordningen tildelt tidligere 
Østfold fylkeskommune. Likebehandling syntes å være et viktig prinsipp i den sammenhengen. 

Dersom det er viktigst å ivareta en mest mulig helhetlig og lik saksbehandling i Viken, mener Viken 
fylkeskommune at det er lettest å oppnå dersom oppgavefordeling og administrasjon av ordningen 
tillegges fylkeskommunen. Ulempen med at oppgavefordeling og administrasjon tillegges 
fylkeskommunen, er at saksbehandlingen i mindre grad hensyntar lokale forhold og individuelle 
forhold. Ved å tillegge saksbehandlingen til fylkeskommunen vil samtidig kostnaden for 
saksbehandling flyttes til fylkeskommunen fra tidligere å bli belastet kommunene. Kommunene som 
har drevet saksbehandling i ordningen har gjort dette med egne administrative ressurser, og ikke fått 
dette kompensert fra fylkeskommunene. Dersom utgifter til saksbehandling må dekkes av det 
ordinære budsjettet for TT-ordningen, vil det gi tilsvarende mindre midler til reisestøtte. Men 
dersom helhetlig og lik saksbehandling av ordningen vektlegges høyt, anser fylkeskommunen at dette 
vil føre til mer likbehandling blant brukerne av ordningen. Det anbefales derfor saksbehandling i 
fylkeskommunen. 

3.Kriterier for å godkjenne brukere- dagens praksis og forslag til ny ordning 

Regel  Akershus  Buskerud  Østfold  Viken (forslag)  

Grunnvilkår  Ute av stand til å 
benytte offentlig 
transport  

Ikke kan, eller 
har vesentlige 
vansker med å 
benytte 
offentlig 
transport  

Store vanskeligheter 
med å benytte 
offentlig transport  

§ 3: Ute av stand 
til å benytte 
offentlig transport 

Bestillingstransport og 
lignende anses som 
offentlig transport i 
grunnvilkåret  

Ja  Nei  Nei  § 3: Ja  

Varighet på 
funksjonsnedsettelse  

Minst 2 år  Minst 2 år  Varig, etter konkret 
vurdering  

§ 3: Minst 2 år. 
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Kreves legeerklæring  Ja  Ja  Kommunen 
bestemmer  

§ 5: Ja  

Grunnstønad fra NAV  Redusert tilskudd  Godkjennes  Godkjennes  [Alt.1: § 4 c) 
Godkjennes ikke] 

[Alt.2: § 7: 
Redusert tilskudd] 

Bilstønad fra NAV  Redusert tilskudd  Godkjennes 
ikke  

Godkjennes ikke  [Alt.1: § 4 c): 
Godkjennes ikke] 

[Alt.2: § 4: 
Individuell 
vurdering/redusert 
tilskudd ved 
periodisk behov, 
se § 7] 

Egen bil og førerkort 
(uten stønad)  

Redusert tilskudd  Godkjennes 
ikke  

Godkjennes  [Alt.1: § 4 b): 
Godkjennes ikke]  

[Alt.2: § 4: 
Individuell 
vurdering/redusert 
tilskudd ved 
periodisk behov, 
se § 7] 

Beboere på heldøgns 
institusjon  

Godkjennes, men 
redusert tilskudd til 
institusjonsbeboere 
over 67 år  

Godkjennes  Godkjennes, men 
sykehjemsbeboere 
godkjennes normalt 
ikke  

[Alt.1: § 4 d): 
Godkjennes ikke] 

[Alt.2: § 4: 
Individuell 
vurdering] 

Nedre aldersgrense  10 år  Barn som ikke 
ville vært i 
stand til å 
benytte 
ordinært 
transporttilbud  

Under 14 år har lavere 
prioritet  

§ 4 e): 10 år 

Øvre aldersgrense  Nei  Nei  Over 67 år har lavere 
prioritet  

Nei  

Periodisk behov  Redusert tilskudd  Redusert 
tilskudd  

Ikke omtalt  § 7 a): Redusert 
tilskudd  

Grunnvilkår 
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Det er en del variasjon i kriteriene for hvem som skal godkjennes som brukere av TT-ordningen. 
Felles er at brukerne må ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør at de ikke kan, eller har store 
vansker med å bruke offentlig transport. Dette er formulert noe ulikt i de eksisterende regelverkene. 
Ettersom saksbehandlingen i dag gjøres i mange kommuner og i fylkeskommunen, er det også 
sannsynlig at kriteriet tolkes ulikt fra sted til sted. Det foreslås at grunnvilkåret er at søkeren er ute av 
stand til å benytte offentlig transport. Det er viktig at det ikke blir for store forskjeller i tolkningen av 
vilkåret. 

Bestillingstransport og servicelinjer 
TT-ordningen gjelder personer med funksjonsnedsettelse som er ute av stand til eller tidvis er ute av 
stad til å benytte offentlig transportmiddel. I Akershus er det presisert at også tilbud om servicelinjer 
og bestillingstransport og lignende hører inn under offentlige transportmidler. Dette er alternativer 
til mer tradisjonell kollektivtrafikk, som ofte er utformet som mer etterspørselsstyrt fellestransport i 
mindre kjøretøy, med dør-til-dør transport eller kort vei til holdeplass. Søkere som kan bruke slike 
tilbud vil derfor ikke bli godkjent som brukere i TT-ordningen i Akershus. Buskerud og Østfold 
forholder seg i hovedsak til det ordinære rutetilbudet, men i Østfold er det tatt inn en formulering 
om at et mer fleksibelt og universelt utformet kollektivtilbud etter hvert kan ses i sammenheng med 
TT-ordningen. I Akershus og Østfold er bestillingstransport et utbredt tilbud geografisk, men noe 
mindre i Buskerud. 

Fra innspillsmøtet med brukerorganisasjonene fikk vi tilbakemelding om at universell utforming i 
kollektivtransporten og mer bestillingstransport, vil være avgjørende for å gjøre kollektivtransporten 
tilgjengelig for flere med funksjonsnedsettelse, men også for å reservere TT-ordningen for de som 
virkelig trenger den. I diskusjonen om hvilke forhåndsdefinerte tiltak som kan forbedre TT-ordningen 
innenfor dagens økonomiske rammer var det spesielt forslagene om å satse på universell utforming 
av kollektivtransporten og utvidelse av bestillingstransport som ble foretrukket. 

Det foreslås at bestillingstransport anses som ordinært kollektivtilbud. Viken fylkeskommune jobber 
kontinuerlig med å tilrettelegge for universell utforming i kollektivtransporten. Dette er et arbeid 
som gjør det enklere for noen brukere å benytte seg av kollektivtransport, og graden av universell 
utforming i kollektivtransporten er økende. I møte med brukerorganisasjonene ble det uttrykt at 
brukere ønsker å benytte seg kollektivtransport i den grad det er mulig. Det må derfor vurderes om 
hver søker faktisk kan bruke det tilbudet som finnes. De som ikke har tilrettelagt kollektivtransport i 
nærheten, eller ikke kan bruke det, må ikke bli stående igjen uten noe transporttilbud. Det skal 
vurderes om søkerne har behov for TT-ordningen i deler av året, se under. 

Varighet på funksjonsnedsettelse 
I Akershus og Buskerud er det spesifisert at funksjonsnedsettelsen må en varighet på minst to år. 
Dette er i tråd med omtrent en tredel av fylkeskommunene, ellers er det krav om ett eller tre år. Bare 
Østfold gjør en konkret vurdering av varighet, og bare Nordland stiller ikke krav til at 
funksjonsnedsettelsen må være varig. Det er heller ikke alltid nødvendig med legeerklæring for 
søkere i Østfold, kommunen som behandler søknaden vurderer om legeerklæring er nødvendig. I de 
fleste andre fylker kreves legeerklæring vedlagt søknaden. I innspillsmøtet kom det frem at nye tiltak 
i ordningen som omhandlet å stramme inn vilkårene slik at for eksempel kun de med livslang 
funksjonsnedsettelse fikk TT-kort, ikke var ønskelig. Det foreslås at brukerne må ha en varig 
funksjonsnedsettelse, med en varighet på minst to år. 

Viken fylkeskommune foreslår at det gjøres en konkret vurdering av varighet av fastlegen i hvert 
tilfelle. Det skilles mellom personer med varig og midlertidig nedsatt funksjonsevne. Personer med 
varig nedsatt funksjonsevne skal ikke måtte søke om å inngå i TT- ordningen oftere enn hvert 4. år, 
mens personer med midlertidig nedsatt funksjonsevne vurderes etter 2 år med bakgrunn i fastlegens 
anbefaling. Et alternativ vil være å ha 2 års varighet for alle grupper 
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Legeerklæring 
TT-kort må søkes om, og behovet må skyldes en funksjonsnedsettelse. Det foreslås at legeerklæring 
må foreligge ved søknad. Ved tildeling av offentlige midler må det foreligge en form for 
dokumentasjon. Legeerklæring anses, sammen med egenerklæring fra søker, som et hensiktsmessig 
grunnlag for å vurdere om det foreligger en funksjonsnedsettelse og om den er livslang. 

Avgrensing mot andre støtteordninger 
Buskerud og Østfold godkjenner ikke søkere som har bilstønad fra NAV, og som derfor kan reise en 
del selv med egen bil. Akershus skiller seg ut fra Buskerud og Østfold ved i mindre grad å avskjære 
muligheten for å bli brukere av TT-ordningen, men heller redusere summen som tildeles, for brukere 
som omfattes av andre støtteordninger, eller har tilgang på flere typer transport. Dette kan ses på 
som en form for summarisk behovsprøving, fordi de som mottar støtte fra flere ordninger eller har 
egen bil trolig vil kunne få flere reiser totalt ved å bruke alle sine muligheter. De fleste fylkene 
godkjenner TT-brukere med NAV-bil, eller grunnstønad til transport. Fire fylker i landet gir ikke TT-
kort dersom søkeren har NAV-bil. Det foreslås at søkere med grunnstønad til transport fra NAV 
og/eller bil fra NAV ikke omfattes av ordningen. Administrasjonen vurderer det slik at disse 
stønadsordningene har overlappende formål med TT-ordningen og er rettighetsbaserte hos NAV, og 
kan/bør således ivaretas av NAV, slik at det ikke gis støtte fra to instanser til samme formål. 

De fleste fylkene godkjenner TT-brukere med egen bil, som ikke er finansiert av NAV. Buskerud 
godkjenner ikke søkere som har egen bil, selv om de ikke har støtte fra NAV. Akershus gir et redusert 
tilskudd til disse søkerne. Det foreslås at innbyggere med egen bil, og som kan kjøre denne selv, 
mottar redusert støtte dersom de kun kan bruke bilen deler av året. Alternativt vil disse ikke 
omfattes av ordningen, dersom ordningen skal prioritere strengt de som ikke har mulighet til å bruke 
egen bil i det hele tatt. 

Beboere på institusjon 
Østfold, i motsetning til Akershus og Buskerud, godkjenner ikke søkere som bor på sykehjem. Det 
forventes da at kommunale ordninger ivaretar transportbehovet. Seks andre fylker (per 2018) 
godkjenner ikke beboere på heldøgns institusjon som brukere av TT-ordningen. På tross av en 
forventning om at kommunene ivaretar transportbehovet for beboere på institusjon, er det ikke en 
pålagt oppgave, og det kan derfor variere hvilket transporttilbud som tilbys. Det foreslås at beboere 
på institusjon med heldøgns omsorg og pleie kun omfattes av ordningen på individuelt grunnlag, 
eventuelt med redusert beløp. Alternativt vil de ikke omfattes av ordningen. Transport anses å være 
et kommunalt ansvar å dekke. Viken fylkeskommune kan ikke ha som ambisjon om at kommunale 
tjenester skal være like i hele Viken, og TT-ordningen kan ikke utjevne forskjeller i kommunale 
tjenestetilbud. Det må derfor arbeides for at kommunene i størst mulig grad har tilstrekkelig 
transporttilbud til beboere på institusjon. 

Nedre aldersgrense 
Både Akershus, Buskerud og Østfold har en form for nedre aldersgrense. I Akershus er det en 
absolutt nedre grense på 10 år, i Buskerud gjøres det en vurdering av om barnet ville kunnet bruke 
ordinært transporttilbud, mens i Østfold har søkere under 14 år lavere prioritet. Ettersom TT-
ordningen er et alternativt tilbud til kollektivtrafikk, er det rimelig at ordningen ikke omfatter barn 
som uansett ikke ville reist kollektivt alene. Det foreslås en nedre aldersgrense på 10 år for å 
omfattes av TT-ordningen. Det legges til grunn i vurderingen at først i 10-års alderen er det aktuelt og 
forsvarlig å håndtere like typer kollektivtransport, og bytter, alene. 

Øvre aldersgrense 
Flere fylkeskommuner oppfatter formålet med TT-ordningen slik at det skal være et tilbud til 
mennesker med funksjonsnedsettelser ut over aldersrelaterte vansker. Samtidig viser undersøkelser 
at den typiske TT-brukeren nettopp har aldersrelatert funksjonsnedsettelse. Noen fylkeskommuner, 
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inkludert Østfold, velger å prioritere søkere under 67 år, mens bare én, Telemark, har en absolutt 
øvre aldersgrense på 67. Det foreslås ingen øvre aldersgrense for å omfattes av TT-ordningen. Som 
en konsekvens får TT-brukerne samme tilskudd uavhengig av alder, og uavhengig av transportbehov 
som til en viss grad kan være knyttet til alder. En annen konsekvens er at søkere med livslang 
funksjonsnedsettelse får samme beløp som søkere som opplever funksjonsnedsettelse først senere i 
livet grunnet alder. 

Periodebrukere 
Omtrent halvparten av fylkeskommunene omtaler periodebrukere, de som bare har behov for TT-
ordningen i perioder, i regelverkene sine. I to av fylkene er periodebrukere utelukket fra ordningen, i 
tre er slike brukere nedprioritert, mens i fem, inkludert Akershus og Buskerud, kan de få tildelt et 
redusert tilskudd. Det foreslås at søkere som oppfyller grunnvilkåret kun i perioder, det vil si deler av 
året, omfattes av ordningen, men tildeles et redusert tilskudd. 

I utgangspunktet skal ordningen kun gjelde brukere som grunnet funksjonsnedsettelser ikke kan eller 
har mulighet til å benytte seg av offentlig transport eller har egen bil. Viken fylkeskommune ser 
likevel at noen brukere kan benytte seg av offentlig transport eller egen bil på sommertid, men ikke 
på vinterstid. En mulig løsning kan være å ha to ulike nivåer på TT-ordningen, en for brukere som 
trenger helårs tilbud, og en som gjelder for brukere som delvis kan benytte seg av andre 
transportmidler i løpet av året. 

3. Fordeling av tilskudd- dagens praksis og forslag til ny ordning 

Regel  Akershus  Buskerud  Østfold  Viken (forslag)  

Varighet på 
brukergodkjenning  

2 eller 5 år, basert 
på legeerklæring  

Varig, men med 
mulighet for kontroll 
hvert år  

1 år, varig for blinde 
og varige 
rullestolbrukere  

[Alt.1: § 6: 2 eller 4 
år basert på 
legeerklæring] 

[Alt.2: § 6: 2 år] 

Tidspunkt for 
tildeling  

1. januar og 1. 
juli. Likt tilskudd 
tildeles uavhengig 
av når på året det 
søkes.  

1. april. Brukere som 
tiltrer ordningen 
utover i året, tildeles 
midler med 1⁄12 for 
hver måned som er 
igjen av 
tildelingsperioden.  

Desember–januar 
og august–
september.  

Brukere som tiltrer 
ordningen utover i 
året, tildeles midler 
med 1⁄12 for hver 
måned som er igjen 
av 
tildelingsperioden.  

Fastsettes 
administrativt  

Begrensning av 
antall brukerkvoter  

Nei  Ja  Ja  [Alt.1: Nei] 

[Alt.2: § 5: Ja]  

Egenandel per tur  Nei  50 kr  15 kr  § 9: 10 % av 
turkostnaden, 
tilsvarer i snitt 
kostnaden for 
kollektivtransport 
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Bruksområde for TT-
kortet  

Hele landet  Hele landet  Hele landet  § 8: Hele landet  

Høyere tilskudd til 
rullestolbrukere  

Ja, 
rullestolbrukere 
med behov for 
spesialdrosje  

Ja, varige 
rullestolbrukere  

Ja, varige 
rullestolbrukere  

§ 7 b): Ja, 
rullestolbrukere 
med behov for 
spesialdrosje  

Høyere tilskudd til 
blinde  

Nei  Ja  Ja  Nei  

Høyere tilskudd til 
unge  

Nei  Nei  Ja, under 67 år  Nei  

Høyere tilskudd til 
bosatte langt unna 
kommunesenter  

Nei  Ja, mer enn 15 km 
fra kommunesenter  

Nei  § 7 c): Ja, mer enn 
15 km fra 
kommunesenter 
(rådhus)  

Varighet på brukergodkjenning 
Omtrent en tredel av landets fylkeskommuner godkjenner brukere varig, er man først godkjent én 
gang trenger man ikke sende ny søknad. I resten av fylkeskommunene varer godkjenningen fra ett til 
seks år. Akershus, Buskerud og Østfold har ulike ordninger for dette, der Akershus godkjenner enten 
for to eller fem år, mens Buskerud og Østfold godkjenner for ett år eller varig, avhengig av ulike 
kriterier. Varig godkjenning reduserer administrative ressurser til saksbehandling, men kan gjøre det 
vanskeligere å sørge for samsvar mellom godkjente brukere og aktive brukere og å kontrollere at alle 
godkjente brukere fortsatt har behov for å være med i ordningen. Det foreslås at søkere innvilges TT-
kort for to år av gangen, mens søkere med antatt livsvarig behov innvilges for fire år. Dette gjør at 
også brukere med varige behov for tilrettelagt transport må søke på nytt, og saksbehandlere får en 
større søknadsmengde. Begrunnelsen er å kunne ta høyde for endrede forutsetninger i form av nye 
eller bedre tilpassede kollektivtilbud, brukers flytting innenfor fylket, fortetting som gjør at flere får 
kortere avstand til servicefunksjoner, osv. Varigheten på forflytningshemmingen er altså ikke det 
eneste som avgjør varigheten på brukergodkjenningen. 

Viken fylkeskommune foreslår at det gjøres en konkret vurdering av varighet i hvert tilfelle. Det 
skilles mellom personer med varig og midlertidig nedsatt funksjonsevne. Personer med varig nedsatt 
funksjonsevne skal ikke måtte søke om å inngå i TT-ordningen oftere enn hvert 4. år, mens personer 
med midlertidig nedsatt funksjonsevne vurderes etter 2 år. Et alternativ vil være å ha 2 års varighet 
for alle grupper. Administrasjonen bør da vurdere hvordan prosessen med fornyet godkjenning kan 
gjøres enklest mulig for de som har langvarige eller livslange funksjonsnedsettelser. 

Tidspunkt for tildeling 
Tidspunktet for tildeling av tilskudd varierer mellom de tre eksisterende ordningene fra én til to 
ganger i året, og det er heller ikke likt i hvilken måned tilskuddet utbetales. Dette antas ikke å ha 
særlig stor betydning, så lenge det er forutsigbart for brukerne. Det foreslås derfor at tidspunktet for 
utbetaling fastsettes administrativt i stedet for å tas inn i TT-forskriften. 

Brukerkvoter 
En av de viktigste forskjellene mellom ordningene i Akershus, Buskerud og Østfold er spørsmålet om 
antall brukere i ordningen skal begrenses. Buskerud og Østfold har et antall brukerkvoter per 
kommune, med ventelister når alle kvotene er tildelt. Akershus gir tilskudd til alle godkjente brukere, 
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og begrenser kostnader i ordningen kun gjennom størrelsen på tilskuddet. Dette gir større grad av 
likebehandling mellom godkjente brukere, men gjenspeiles også i at Akershus har en vesentlig dyrere 
TT-ordning. Det er anslått at dersom Viken ikke begrenser antallet brukerkvoter vil grunnbeløpet per 
bruker kunne bli omtrent 4 200 kr, eller grovt anslått 18 reiser per år med dagens budsjettrammer og 
drosjetakster. Dette er altså godt under dagens nivå i Akershus, noe under dagens nivå i Buskerud og 
litt over dagens nivå i Østfold. Om det derimot innføres brukerkvoter og ventelister i områder som 
ikke tidligere har hatt det kan grunnbeløpet per bruker økes, men det vil kunne oppleves som en 
dramatisk endring til det verre for nye søkere. 

Fra spørreundersøkelse blant kommunene i Viken kommer det fram at omtrent alle kommunene 
mente at alle søkere som oppfyller vilkårene burde innvilges TT-kort, på spørsmålet om det bør 
settes begrensinger på antall personer som tildeles TT, eller om alle som fyller vilkårene skal få. 
Hovedbegrunnelsen er at man unngår ventelister, som trekkes frem som urettferdig. Kommunene 
trekker også frem ønsket om å fjerne kvoter, i spørsmålet om hvordan TT-ordningen kan bli bedre. 
Fra innspillsmøtet med brukerorganisasjonene fikk vi tilbakemelding om at det er en fordel at alle 
som oppfyller kriteriene får TT-kort, slik det er i Akershus, samtidig som mange melder om et ønske 
om å beholde forutsigbarheten brukerkvoter gir. 

Egenandel 
Akershus skiller seg også fra Buskerud og Østfold ved at det ikke kreves egenandel per tur. Per 2018 
var det fem fylkeskommuner som ikke krevde egenandel. Buskerud krever en egenandel på 50 kr, 
men brukeren kan velge å betale en større egenandel. Østfold krever en egenandel på 15 kr, 
tilsvarende honnørbillett for buss. En grunn til at brukere kan ønske å betale større egenandel er for 
å få flere reiser ut av det tildelte beløpet. Ved å koble billettprisene i kollektivtrafikken sammen med 
egenandelen i TT-ordningen kan man synliggjøre at ordningen er en del av kollektivtilbudet, men det 
blir vanskelig å differensiere egenandelen ut fra sonestrukturen i kollektivtrafikken. Ettersom TT-
kortet kan brukes i hele landet blir det desto vanskeligere dersom reisen krysser fylkesgrensen. I 
noen fylkeskommuner er egenandelen satt til en prosentdel av totalprisen for turen, typisk 10–20 %. 
Det har vært stilt spørsmål om administrasjon av egenandeler er såpass kostbart at innkreving av 
egenandeler ikke lønner seg. Det opplyses om at det er manglende muligheter for kunne kontrollere 
at egenandelen i praksis blir håndtert som forutsatt. Drosjenæringen dereguleres fra 1. november 
2020, og i de største kommunene i Viken vil drosjetakstene settes fritt, og det vil heller ikke være et 
krav om at drosjen er tilknyttet en sentral. I innspillsmøtet kom egenandel frem som noe 
brukerorganisasjonene ønsket seg, med begrunnelsen at TT-brukerne ønsker å betale for seg på lik 
linje som øvrige kollektivreisende. Det foreslås at TT-brukerne skal betale egenandel ved en TT-tur. 
TT-reiser anses som en kollektivreise, det bør derfor være egenandel, og egenandel bør ligne 
størrelsesmessig på en enkeltbillett. Dette vil variere fra område til område, men i store deler av 
Viken ligger kollektivreiseprisen på ca. 10 % av turkostnaden. 

Bruksområde 
De fleste fylkene tillater bruk av TT-kortene sine over hele landet så fremt at drosjeselskapet tar imot 
TT-kortet som betaling. I de aller fleste fylkene er dette mulig. Fra innspillsmøtet med 
brukerorganisasjonene fikk vi tilbakemelding om at styrker ved dagens ordninger ble trukket frem å 
være fleksibiliteten i ordningen, for eksempel at man kan reise hvor, når og hvor langt man vil. Det 
foreslås at TT-kortet er tillatt å bruke i hele landet. Det er praktisk gjennomførbart, og anses å være 
et anliggende for brukeren selv. 

Bruk av turer eller beløp 
Fra innspillsmøtet med brukerorganisasjonene fikk vi tilbakemelding om at det ville vært ønskelig 
med en ordning som gir brukerne et visst antall turer, fremfor et reisebeløp. Utfordringene med en 
slik ordning er at man vil være nødt til å legge inn mekanismer i ordningen for å håndtere den store 
usikkerheten det vil gi i reisekostnad. En løsning kunne være å begrense reiser til innad i kommunen, 
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som vil fjerne mye av fleksibiliteten i dagens ordning og være til stor ulempe for de som har reisemål 
i andre kommuner. I teorien kunne man lagt inn en maksimal reiselengde, eller en ordning der TT-
kortet kun dekker en viss reiselengde per tur og der man må dekke resten av reisekostnaden selv. 
Dette vil imidlertid kreve ny teknologi i drosjene som brukerne skal benytte, og vil ikke nødvendigvis 
gi en enklere hverdag i mange tilfeller fra dagens ordning med et reisebeløp. Det har ikke lykkes 
fylkeskommunen å finne en løsning for å basere ordningen på turer som fungerer med dagens 
teknologi, uten å begrense brukernes reisemuligheter. Ulempen med at brukere som bor i områder 
med større avstand til kommunesenteret, som typisk har høyere kostnad per tur, er forsøkt 
motvirket i en viss grad av ekstra tilskudd til de som bor langt unna kommunesenteret. 

Ekstra tilskudd 
Det er variasjoner i hvilke brukergrupper som eventuelt får et større tilskudd enn grunnbeløpet. I 
Akershus er det kun rullestolbrukere med behov for spesialtilpasset drosje som får et større tilskudd, 
fordi det koster mer å bruke slike drosjer. Det ekstra tilskuddet har altså som formål at antallet 
tildelte turer skal bli tilnærmet likt som for andre brukere. I Buskerud og Østfold gis ekstra tilskudd til 
blinde og varige rullestolbrukere. Et slikt ekstra tilskudd hadde også Akershus, men det ble ansett av 
Diskrimineringsnemnda å være usaklig forskjellsbehandling. I Østfold gis ekstra tilskudd til brukere 
under 67 år, ut fra formålet om at ordningen skal prioritere brukere som har funksjonsnedsettelser 
ut over aldersrelaterte vansker. Buskerud har større avstander mellom tettsteder og 
sentrumsfunksjoner enn Akershus og Østfold, og har gitt ekstra tilskudd til brukere som bor mer enn 
15 km fra kommunesenteret, ettersom disse brukerne forventes å måtte reise lengre for å få gjort 
sine ærender. 

Alle fylker unntatt Oppland inndeler brukerne etter kategorier, som igjen har betydning for 
størrelsen av tilskuddet på kortet. Det finnes tre hovedkriterier for denne typen inndeling. Disse er 
avstand mellom bruker sitt bosted og til nærmeste servicesenter i kommunen, type og/eller grad av 
funksjonsnedsettelse og alder, eller en kombinasjon av disse. 

Fra spørreundersøkelse blant kommunene i Viken kommer det fram at kommunene er delt i 
spørsmålet om brukerne skal inndeles i kategorier som får ulike tilskudd. Omtrent halvparten av 
kommunene, med en liten overvekt, mener brukerne skal behandles ulikt. Det trekkes frem at disse 
aspektene bør være relevante i tildelingen: avstander, alder, grupper av funksjonsnedsettelse 
(blinde, rullestolbrukere) og behov for spesialdrosje som er dyrere. Den andre halvparten av 
kommunene mener at brukerne i stor grad bør behandles likt. Begrunnelse er at det er urettferdig å 
gjøre det ulikt, det kan medføre diskriminering (f.eks. på type funksjonsnedsettelse eller alder) og 
«synsing» i saksbehandlingen. 

Fra innspillsmøtet med brukerorganisasjonene fikk vi tilbakemelding om at svakheter ved dagens 
ordninger handlet blant annet om at brukerne tildeles ulike summer, noe som forsterkes av den 
utvidete, nasjonale TT-ordningen. Likebehandling trekkes frem som et viktig prinsipp i ordningen. 

Det foreslås at TT-midlene tildeles brukerne likt, med unntak av at rullestolbrukere med behov for 
kostnadskrevende spesialdrosje, og søkere bosatt 15 km fra kommunesenter (rådhus), gis høyere 
tilskudd. Dette er anslått til å gjelde ca. 5 % av brukerne. Den ekstra tildelingen skal kompensere for 
ekstra kostnad for stor bil eller lang tur. I ulike TT-ordninger i landet blir det brukt ulike mål for 
«sentralitet». Et alternativ til å måle avstand til kommunesenter kan være å måle avstand til 
servicefunksjoner (post, butikk, mv.). Denne typen mål kan endre seg fort, men gir kanskje et mer 
nøyaktig bilde av behovet for å reise langt. Av hensyn til å ha et fastere holdepunkt foreslås det å 
måle avstand til kommunesenter, spesifikt til rådhuset. Avstandsregelen vil det være en fordel om 
evalueres etter at den nye ordningen kommer i gang, for å sikre at den er treffsikker i praksis. 

Overgangsordning 
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Forslagene til nytt regelverk for TT-ordningen innebærer endringer som påvirker mange. Det foreslås 
en overgangsordning der brukere i de eksisterende ordningene i Akershus, Buskerud og Østfold 
beholder reiserett i to år. Ettersom de tre ordningene har ulike måter å beregne tilskudd på foreslås 
det en forenkling der brukerne får 0,5, 1 eller 1,5 ganger grunntilskuddet, avhengig av om de har hatt 
redusert tilskudd eller ekstra tilskudd. Brukere som ikke omfattes av overgangsordningen kan søke 
som nye brukere. På denne måten vil man unngå en stor søknadsmengde når ordningen er helt ny. 

Det vil også være sannsynlig at ordningen bør revideres etter relativt kort tid, for å adressere 
uhensiktsmessige effekter som det vil være sannsynlig at fanges opp i løpet av de første årene. 
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Forslag til forskrift om tilrettelagt transporttjeneste for personer med 
funksjonsnedsettelse i Viken (TT-ordningen)  

Vedtatt av fylkestinget i Viken x. xxx 2020 pålagt ved stortingsbehandling 10. april 1986 og med 
hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-3. 

 

§ 1. Formål og virkeområde 

Ordningen med tilrettelagt transport («TT-ordningen») gjelder for personer som på grunn av 
funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transportmiddel. TT-ordningen skal bidra til at 
personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. 
Transporttilbudet skal gjelde personer som har en varig funksjonsnedsettelse, og gis i form av 
tilskudd til reiser. 

TT-ordningen har ikke til formål å dekke reiser som dekkes av andre tilskuddsordninger, slik som reise 
til og fra arbeid- og utdanningstilbud eller reise til og fra lege, sykehus og annet behandlingstilbud. 

TT-ordningen er en del av fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport. Utgiftene til TT-ordningen 
dekkes av en årlig bevilgning fra fylkestinget i Viken. 

Etter hvert som de kollektive transportløsningene gjennom økt fleksibilitet og universell utforming 
blir et reelt alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan dette ses i sammenheng med 
TT-ordningen i Viken. 

 

§ 2. Reiserett 

Med «reiserett» menes i denne forskriften en rett til å få dekket utgifter til valgfri drosje innenfor en 
beløpsramme. 

 

§ 3. Vilkår for reiserett 

For å få tildelt reiserett må søkeren oppfylle disse vilkårene: 

a) Søkeren må ha en funksjonsnedsettelse som må antas å vare lenger enn to år. 

b) Søkeren må, på grunn av funksjonsnedsettelsen, være ute av stand til å benytte offentlig 
transportmiddel på sitt hjemsted, selv med bistand fra sjåfør ved på- og avstigning. Som offentlig 
transportmiddel anses også servicelinje, bestillingstransport eller lignende tilrettelagt 
transporttilbud. 

c) Søkeren må være folkeregistrert bosatt i Viken. 

 

§ 4. Avgrensing av vilkår for reiserett 

Følgende er ikke omfattet av TT-ordningen: 
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a) Personer som kan benytte offentlig transportmiddel. Det har i denne sammenheng ingen 
betydning om personen har vansker med å bære varer, bagasje eller annet på vei mellom hjem og 
stoppested. Det har heller ikke betydning om det er begrenset rutetilbud på hjemstedet. 

b) Personer som disponerer bil og selv kan kjøre den. 

c) Personer som mottar grunnstønad til transport eller bilstønad etter folketrygdloven. 

d) Barn under 10 år. 

Personer med fast plass på sykehjem eller i annen boform med heldøgns omsorg kan godkjennes på 
individuelt grunnlag hvis de for øvrig tilfredsstiller kriteriene 

 

§ 5. Søknaden 

Reiserett kan innvilges etter søknad. Fastsatt skjema for egen- og legeerklæring skal benyttes. 

 

§ 6. Reiserettens varighet 

Reiserett tildeles for en periode på to år, med mindre behovet vurderes som livsvarig og reiseretten 
tildeles for fire år. 

 

§ 7. Tilskuddssatser 

Viken fylkeskommune fastsetter hvert år grunntilskuddet som tildeles personer med tildelt reiserett 
etter § 3. 

a) Søker som oppfyller vilkårene kun i deler av året, tildeles et halvt grunntilskudd per år. 

b) Søker med behov for drosje som oppfyller tekniske krav til transport av elektrisk rullestol eller 
annet nødvendig tekniske utstyr, tildeles et ekstra tilskudd på halvparten av grunntilskuddet per år. 

c) Søker som bor mer enn 15 km fra kommunesenter (rådhus, kommunehus e.l.), tildeles et ekstra 
tilskudd på halvparten av grunntilskuddet per år. 

 

§ 8. Reiserettens omfang 

Reiseretten omfatter reiser i Viken. TT-kortet kan benyttes også i andre fylker hvis transportøren har 
det utstyr som er nødvendig for å avlese TT-kortet. 

Brukeren kan ha med reisefølge. 

 

§ 9. Egenandel 

Bruker betaler for hver tur 10 % av turkostnaden. Egenandelen betales direkte til transportøren. 
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§ 10. TT-kortet 

Innehaveren av reiserett får tildelt et TT-kort. TT-kortet er personlig og må ikke overlates til andre. 

Tap av TT-kort skal meldes til Viken fylkeskommune. Utstedelse av TT-kort første gang er gratis. Hvis 
TT-kortet er tapt, må brukeren selv betale for nytt kort. 

 

§ 11. Endrede forhold og brudd på forskriften 

Brukeren skal underrette Viken fylkeskommune om endrede forhold som kan ha betydning for 
reiseretten. 

Reiseretten kan tilbakekalles eller endres dersom brukeren ikke lenger oppfyller vilkårene i § 3 eller § 
7, og for øvrig så langt det følger av forvaltningsloven. 

Reiseretten kan tilbakekalles ved misbruk av TT-kortet. Ved slikt misbruk kan brukeren også 
utestenges fra TT-ordningen i inntil to år. 

Den som flytter fra Viken, mister reiseretten. 

 

§ 12. Klage på vedtak 

Vedtak om tildeling eller tilbakekalling av reiserett kan påklages til Viken fylkeskommunes 
klagenemnd i henhold til forvaltningsloven. Det samme gjelder vedtak om utestengelse i medhold av 
§ 11 tredje ledd. 

 

§ 13. Endringsadgang 

Rettigheter og plikter som er fastsatt i eller følger av vedtak fattet i medhold av denne forskriften, 
kan på ethvert tidspunkt endres, også med virkning for den som er tildelt reiserett som ikke er utløpt. 

 

§ 14. Ikrafttredelse og overgangsordning 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2021. Fra samme tid oppheves forskrift 24. oktober 2016 nr. 
1291 om transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus (TT-ordningen), reglement 31. januar 
2019 for TT-tjenesten i Buskerud og retningslinjer 9. desember 2004 for transporttjenesten for 
funksjonshemmede i Østfold. 

Reiserett vedtatt etter reglementene nevnt i første ledd gjelder til 1. januar 2023. Brukere med 
reiserett i overgangsordningen tildeles grunntilskudd etter § 7. Brukere som har hatt redusert 
tilskudd etter reglementene nevnt i første ledd, tildeles halvt grunntilskudd. Brukere som har hatt 
ekstra tilskudd etter reglementene nevnt i første ledd, tildeles et ekstra tilskudd på halvparten av 
grunntilskuddet.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3698-1   Arkiv:   

 

 

Informasjon fra møter v/leder  
 

Forslag til vedtak: 

Leders informasjon tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Leder refererer fra innspill vedkommende har fått samt fra saker og møter han har deltatt på. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3699-1   Arkiv:   

 

 

Samarbeidsmøte med råd for funksjonshemmede i Hole kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak 

 

  

 

Sammendrag 

Det her vært noe kontakt med råd for funksjonshemmede i nabokommunen Hole kommune. 

Gjensidig har det blitt uttrykt et ønske om et fellesmøte, men dette har ikke blitt berammet. 

Om rådet fremdeles ønsker et slikt samarbeidsmøte, bør dett vedtas og videre framdrift 

bestemmes. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3697-1   Arkiv:   

 

 

Sluttføring; plan for råd for funksjonshemmede  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om status tas til orientering 

 

  

 

Sammendrag 

Råd for funksjonshemmede valgte våren 2020 to medlemmer som skulle delta i arbeidet med å 

sluttføre rådets virksomhetsplan. 

 

Leder redegjør for status for dette arbeidet. 
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Arkivsaksnr.: 20/3693-1   Arkiv:   

 

 

Parkeringsplasser for funksjonshemmede  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

  

 

Sammendrag 

I råd for funksjonshemmedes møte 23.06.20, ble det meldt fra om at noen biler står 

langtidsparkert på parkeringsplasser avsatt til funksjonshemmede.  

Dette dreier seg om biler med utstedt parkeringsbevis. 

Rådet påpekte at slik at bruk av avsatte parkeringsplasser blokkerer for andre 

funksjonshemmede som har parkeringsbehov. 

Det ble bedt om at spørsmålet settes opp som egen sak på nest møte. 
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Innspill fra møtedeltakerne  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram utten forslag til vedtak. 

 

  

 

Sammendrag 

Oppdukkende saker, eller saker medlemmene ikke har meldt til leder kan tas opp her. 
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