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Utvidet TT-ordning – Tildeling av midler for 2. halvår 2019 
Vi viser til vårt brev datert 28. mars 2019 med invitasjon til å søke om midler til den utvidede 
TT-ordningen for brukere med særskilt behov for 2. halvår 2019. Samferdselsdepartementet 
har mottatt 10 søknader. Vi takker alle som har sendt søknad.  
 
For 2. halvår 2019 har Stortinget bevilget 45 mill. kroner til utvidelse av den utvidede TT-
ordningen til flere fylkeskommuner. I tillegg kommer ubrukte midler som er satt av til 
videreføring av ordningen. Samferdselsdepartementet tildeler med dette midler for 2. halvår 
2019 til følgende fylkeskommuner: 
 
Hedmark: 10 300 000 kr 
Hordaland: 28 500 000 kr 
Telemark:   7 303 519 kr 
Nordland:   9 600 000 kr 
Oppland:   8 520 000 kr 
 
I forbindelse med utbetalingen av midlene ber vi om at informasjon om bankkontonummer 
som skal benyttes til utbetaling sendes til khe@sd.dep.no med kopi til 
postmottak@sd.dep.no, så raskt som mulig og senest inn 7 virkedager. 
 
I vurderingen av tildeling har departementet lagt vekt på kriteriene for tildeling i 
retningslinjene for utvidet TT-ordning: 

• Hver bruker som omfattes skal tildeles 200 enkeltreiser i året eller tilsvarende 
kronebeløp (100 enkeltreiser i 2. halvår 2019). 

• Kvalitet i fylkeskommunenes fremstilling i søknaden og realistisk budsjettering. 
• Hvor raskt man kan komme i gang med tilbudet.  
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Side 2 
 

 
Midlene er ment å dekke fritidsreiser for brukere som på grunn av nedsatt funksjonsevne 
ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Midlene skal brukes i tråd med retningslinjene for 
den utvidede TT-ordningen (vedlagt). Ut over dette gjelder fylkeskommunens eget regelverk 
for TT-ordningen. Det skal rapporteres på bruk av midlene i tråd med retningslinjene, og ev. 
ubrukte midler skal tilbakebetales departementet. Vi tar forbehold om at departementet eller 
Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter forutsetningene.  
 
Vi minner for ordens skyld om at når disse midlene er tildelt, har fylkeskommunene ikke bare 
ansvar for gjennomføring, men også et finansielt ansvar. Samferdselsdepartementet ber 
mottakende fylkeskommuner om å følge kostnadsutviklingen tett gjennom året. Dersom det i 
løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å dekke 200 enkeltreiser for 
hver bruker, kan fylkeskommunen foreta kutt i tildelingen til den enkelte bruker.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Lise Junge Jensen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Knut Hesthammer 
førstekonsulent 
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