
Saken er også lagt fram for Akershus eldreråd 08.11.05 med følgende vedtak

Organiseringen av transport for funksjonshemmede legges fortsatt opp som en "blandingsmodell"
slik den beskrives av den tverrdepartementale arbeidsgruppen.
"Dagens modell "  bør i store trekk opprettholdes.

Nasjonale retningslinjer for TT-ordningen bør ikke innføres. Ordningen bør fortsatt ligge under
fylkeskommunen som et supplement til den øvrige kollektivtransporten, basert på veiledende
retningslinjer med lokal tilpassing.

Fylkesrådmannens vurderinger

Den tverrdepartementale arbeidsgruppen tar i utredningen for seg to hovedproblemstillinger, -
ansvarsplassering/organisering av transport for funksjonshemmede og nasjonale retningslinjer for
TT-ordningen .  Begge problemstillingene berører fylkeskommunen som ansvarlig for organisering
av TT- ordningen og ansvarlig for det lokale kollektivtransporttilbudet.

De ordningene som den tverrdepartementale gruppen har vurdert i sin utredning kan, slik
fylkesrådmannen ser det, i hovedsak deles inn i to "kategorier":
- økonomiske støtteordninger (bilstønad, grunnstønad, attføring)
- tilrettelagte transportordninger (TT-ordningen, skoleskyss, syketransport, ordinær

kollektivtransport)

Den ansvarsfordelingen man i dag har er i grove trekk slik at staten har ansvar for de økonomiske
støtteordningene og fylkeskommunen for de tilrettelagte transportordningene. Med utgangspunkt i
prinsippet om sektoransvar er det fylkesrådmannens prinsipielle oppfatning at transport for
funksjonshemmede så langt råd er bør være et transportpolitisk anliggende, - ikke en sosialpolitisk
sak - , uavhengig av om dette løses i form av universelle eller selektive tiltak. Likevel ser
fylkesrådmannen at det vil innebære betydelige administrative kostnader og komplikasjoner å
foreta større endringer i det som arbeidsgruppen benevner som "dagens modell" eller
"blandlingsmodell". Trolig vil også ulempen for brukerne bli større enn fordelene ved en endring
til f.eks. ren statlig eller ren fylkeskommunal modell.

Fylkesrådmannen kan ikke se noen fordel for noen av partene ved for eksempel å trekke
bilstøtteordningen ut av trygdeetaten og overføre den til fylkeskommunene slik arbeidsgruppen
framhever som et alternativ. Heller ikke å skille ut grunnstønad til transport fra grunnstønad til
andre formål kan etter fylkesrådmannens oppfatning være særlig regningssvarende. I utredningen
antydes det en betydelig "overlapping" mellom grunnstønad og TT-ordningen som et av flere
argumenter for en bedre samordning av transportordningene for funksjonshemmede.
Arbeidsgruppene legger imidlertid ikke fram noen dokumentasjon for denne "overlappingen", og
fylkesrådmannen finner derfor ingen grunn til å tillegge dette stor vekt. I de fleste av landets fylker
har man ikke sett seg i stand til å ha en TT-ordning som kan gi brukerne et transporttilbud som
fullt ut er likestilt med den den øvrige befolkningen kan benytte seg av. Det vil derfor være god
grunn til å anta at svært mange av de brukerne som vil kvalifisere til begge ordningene også vil ha
et legitimt behov for begge for å kunne dekke et minimum av sine transportbehov.

Fylkesrådmannen vil også peke på overføring av nødvendig kompetanse for saksbehandling av
bilstønad og grunnstønad fra dagens velfungerende statlige system til fylkeskommunene, evnt.
kommunene, vil innebære en betydelig kostnad. For fylkeskommunens vedkommende vil det også
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bringe inn et forvaltningselement som samsvarer lite med fylkeskommunens øvige oppgaver og
virksomhet.

Forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser er utprøvd med trygdeetaten som ansvarlig i
50% av fylkene (økonomisk støtteordning), og med basis i TT-ordningen i den andre halvparten,
bl.a. i Akershus (tilrettelagt transportordning). Til tross for et prinsipielt ønske om at også denne
ordningen burde være et transportpolitisk anliggende, vurderer fylkesrådmannen erfaringene fra
forsøksperioden slik at det mest hensiktsmessig vil være en organisering i trygdeetaten. Bl.a. på
grunn av sammenhengen med andre trygdeytelser krever forvaltning av denne ordningen et nært
samarbeid med trygdeetaten, noe det har vist seg vanskelig å få etablert. Evalueringen av
forsøksordningen (NF-rapport nr.22. 003) viser dessuten at forsøksordningen har fungert best i de

fylkene der arbeids- og utdanningsreisene er organisert gjennom trygdekontoret.

I spørsmålet om nasjonale retningslinjer  for TT-ordningen  har arbeidsgruppen drøftet en rekke
prinsipielle spørsmål om likhetsprinsippet,  og dessuten gjennomgått de juridiske forhold som vil
kunne knytte seg til en eventuell overgang til statlig ansvar som følge av en nasjonal ordning.
Fylkesrådmannen vil igjen peke på prinsippet om sektoransvar,  og oppfatter TT-ordningen som et
supplement til det øvrige kollektivtransporttilbudet.  Dette er også slått fast i fylkestingets
behandling av Fylkestingsak  61/04  "Revisjon av reglement  for TT-transport". At ansvaret for TT-
ordningen fortsatt bør ligge hos fylkeskommunen følger naturlig av dette.  Fylkesrådmannen vil
imidlertid framheve prinsippet om fylkestingets rett til selv å organisere egen virksomhet, og
mener derfor at retningslinjene for TT-ordningen bør fastsettes lokalt, basert på sentrale veiledende
retningslinjer slik som i dag.  En slik regional forankring vil, etter fylkesrådmannens oppfatning,
også styrke incitamentet til å satse mer på tilrettelegging av det øvrige kollektivtransporttilbudet og
utvikling av ordningen . Noe av  den likhet som det argumenteres for ved en eventuell statlig
overtakelse av TT-ordningen ,  har man i Akershus fått til gjennom å flytte søknadsbehandlingen fra
kommunene til fylkeskommunen .  Etter fylkesrådmannens oppfatning har dette vist seg å skape
større likhet i hvem som får brukerrett til ordningen.  Dessuten har det gitt en adskillig bedre
oversikt og styringsmulighet ,  og fjernet problemene som oppsto i en ordning med økonomisk
ansvar på et nivå og saksbehandling på et annet.

Etter en samlet vurdering vil fylkesrådmannen anbefale at organiseringen av transport for
funksjonshemmede fortsatt legges opp som en "blandingsmodell" slik den beskrives av den
tverrdepartementale arbeidsgruppen, og at "dagens modell" i store trekk opprettholdes.
Fylkesrådmannen vil ikke anbefale at det innføres nasjonale retningslinjer for TT-ordningen, og
mener at ordningen fortsatt bør ligge under fylkeskommunen som et supplement til den øvrige
kollektivtransporten, basert på veiledende retningslinjer med lokal tilpassing.

./. Fylkesrådmannens saksframlegg sammen med saksprotokoll fra fylkestingets og de to rådenes
behandling vedlegges.
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Vedlegg : -  Fylkesrådmannens saksframlegg
- Saksprotokoll for sak 90/05 fra møte i Fylkestinget  17.11.05
-  Saksprotokoll for sak 39/05 i protokoll fra møte i Akershus fylkeskommunale råd

for funksjonshemmede 03.11.05
- Saksprotokoll for sak 10/05 i protokoll fra møte i Akershus eldreråd 08.11.05

Kopi: - Kommunene i Akershus

- Kommunale råd for funksjonshemmede i Akershus
- Kommunale eldreråd i Akershus



Saksprotokoll
Arbeids- og sosialdepartementet

Saken er behandlet  i: Vedlegg ©
c

S.nr. IC1 1,Z
Utvalg: Fylkesting
Møtedato : 17.11.2005
Sak/notat :  Sak 0090 /05 Arkivsak: 05/07235 /006/Fll &70

Tittel: TRANSPORT FOR FUNKSJONSSHEMMEDE - HØRING

Utvalgets  behandling:

Forslag:
Representanten Elisabeth Sveri (Pp) fremmet følgende endringsforslag:
Transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) bør være lik for hele landet. I dag har f.eks
Afk TT-ordning for alle ved institusjoner over 67 år. Det vil virke galt om dette ikke også skal
gjelde landets øvrige fylker.

Representanten Finn-Terje  Tonnessen  (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
Nasjonale retningslinjer for TT-ordningen innføres ved etableringen av lokale/stedlige
servicekontorer i kommunene. En slik totalløsning vil ivareta brukernes interesser, samt den
lokale tilpasningen og kunnskapen om brukerens behov.

Representanten Roge Axelsson  (V) fremmet  følgende oversendelsesforslag:
Fylkeskommunen bør vurdere, etter samråd med brukernes organisasjoner, å avvikle TT-
kupongene og gi pengestøtten kontant til brukerne, slik at de kan bruke sine egne kredittkort til
kjøp av taxitjenester.

Votering:
1. Komite for samferdsel og miljøs Lavsnitt ble enstemmig vedtatt.
2. Tønnessens forslag til nytt punkt 2 fikk 8 stemmer og falt.
3. Komite for samferdsel og miljøs 2.avsnitt ble vedtatt med 32 mot 9 stemmer.
4. Sveris forslag 1 .setning fikk 12 stemmer og falt.
5. Sveris forslag 2.setning fikk 13 stemmer og falt.
6. Axelssons oversendelsesforslag fikk I stemme og falt.

Utvalgets vedtak:

Organiseringen av transport for funksjonshemmede legges fortsatt opp som en
"blandingsmodell " slik den beskrives av den tverrdepartementale arbeidsgruppen.
"Dagens modell " bør i store trekk opprettholdes.

Nasjonale retningslinjer for TT-ordningen bør ikke innføres. Ordningen bør fortsatt ligge
underfylkeskommunen som et supplement til den øvrige kollektivtransporten, basert på
veiledende retningslinjer med lokal tilpassing.

Rett kopi bekreftes.

21.11.2005

Utvalgssekretariatet



Saksprotokoll

Saken er behandlet i:

Utvalg : Rådet for funksjonshemmede
Møtedato: 2005-11-03
Sak/notat : Sak 0039/05 Arkivsak: 05/07235/003/F1l &70

Tittel: TRANSPORT FOR FUNKSJONSSHEMMEDE - HØRING

Utvalgets  behandling:

Forslag:
Leder Tone Moseid fremmet følgende forslag  til innspill  til fylkestinget:
"Tilgjengelighet for alle til kollektivtransport er et samferdselspolitisk mål. Derfor må ansvaret
for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kjøring) ligge på det samme nivået som har
ansvaret for kollektivtransporten, ikke minst for at dette kan være en drivkraft for å oppnå økt
tilgjengelighet til de ordinære kollektive transportmidler.

Et likeverdig transporttilbud for funksjonshemmede må baseres på felles veiledende
retningslinjer og jevnlig informasjons- og erfaringsutveksling mellom tjenestetilbyderne og
brukerorganisasjonene. Ordningen bør inntil videre ligge under det samme nivået som har
ansvar for kollektivtilbudet regionalt, basert på veiledende retningslinjer med lokal tilpasning.
Det er viktigere å samordne transporttjenesten for funksjonshemmede over hele landet, enn å
samordne denne tjenesten med rettighetsbaserte trygdeytelser og utdannings- og
arbeidsmarkedstiltak. En framtidig modell for TT-reiser må baseres på en bedre flyt av
transport over kommune- og fylkesgrenser."

Votering:

Moseids forslag ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:

"Tilgjengelighet for alle til kollektivtransport er et samferdselspolitisk mål. Derfor må
ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kjøring) ligge på det samme nivået
som har ansvaret for kollektivtransporten, ikke minst for at dette kan være en drivkraftfor å
oppnå økt tilgjengelighet til de ordinære kollektive transportmidler.

Et likeverdig  transporttilbud  for funksjonshemmede  må baseres  på felles veiledende
retningslinjer  og jevnlig informasjons- og erfaringsutveksling  mellom  tjenestetilbyderne og
brukerorganisasjonene .  Ordningen bør inntil  videre  ligge under det samme nivået som har
ansvar for  kollektivtilbudet regionalt, basert på veiledende retningslinjer med lokal tilpasning.
Det er  viktigere å samordne transporttjenesten  for funksjonshemmede  over hele landet, enn å
samordne denne tjenesten med rettighetsbaserte  trygdeytelser  og utdannings- og
arbeidsmarkedstiltak . En framtidig modellfor TT-reiser  må baseres  på en bedre flyt av
transport over kommune- ogfylkesgrenser.°

Rett kopi bekreftes.

21.11.2005

Utvalgssekretariatet



Saksprotokoll

Saken er behandlet i:

Utvalg: Eldrerådet
Motedato :  08.11.2005
Sak/notat: Sak 0010/05 Arkivsak :  05/07235 /005/Fll &70

Tittel :  TRANSPORT FOR FUNKSJONSSHEMMEDE - HØRING

Utvalgets  behandling:

Votering:

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:

Arbeids- og sosialdepartemrientet

Vedlegg

S.nr.
O ( Uofzr

Organiseringen av transport for funksjonshemmede legges fortsatt opp som en
"blandingsmodell " slik den beskrives av den tverrdepartementale arbeidsgruppen.
"Dagens modell " bør i store trekk opprettholdes.

Nasjonale retningslinjer for TT-ordningen bør ikke innføres. Ordningen bør fortsatt ligge
underfylkeskommunen som et supplement til den øvrige kollektivtransporten, basert på
veiledende retningslinjer med lokal tilpassing.

Rett kopi bekreftes.

21.11.2005

Utvalgssekretariatet



Arbeids- og sasialdep,,jrtementet

Vedlegg

UllS.nr.

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr.: 05/0723 5/002-F 11 &70

Behandles i: Fylkesting Sak 17.11.2005
Komite for samferdsel og miljø Sak 08.11.2005
Eldrerådet Sak 08.11.2005
Rådet for funksjonshemmede Sak 03.11.2005

TRANSPORT FOR FUNKSJONSSHEMMEDE - HØRING

Konklusjon

Organiseringen av transport for funksjonshemmede legges fortsatt opp som en
"blandingsmodell" slik den beskrives av den tverrdepartementale arbeidsgruppen.
"Dagens modell" bør i store trekk opprettholdes.

Nasjonale retningslinjer for TT-ordningen bør ikke innføres. Ordningen bør fortsatt ligge
under fylkeskommunen som et supplement til den øvrige kollektivtransporten, basert på
veiledende retningslinjer med lokal tilpassing.

Oslo, 21.10.2005

Harald K. Home
fylkesrådmann



Viktige punkter i  saken
I St.meld nr. 40 (2002-2003)  Nedbygging av funksjonshemmende barrierer  ble det bebudet
nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å gjennomgå offentlige ordninger og
stønader som skal bidra til å dekke funksjonshemmedes transportbehov, utover det tilbud
som gis gjennom ordinær kollektivtransport. Arbeidsgruppen skulle også foreslå endringer
som bidrar til at ordningene fungerer helhetlig, samordnet og rasjonelt.
Med utgangpunkt i kommuneøkonomiproposisjonen for 2004, romertallsvedtak i Innst. S. nr.
259 (2002-2003), fikk arbeidsgruppen også i oppdrag å utrede nasjonale retningslinjer for
kvalitet og kvantitet for TT-transporten og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-
transport i tråd med de nasjonale retningslinjene."

De eksisterende transportordninger som arbeidsgruppen har vurdert er trygdebilordningen
(bilstønadsordningen), grunnstønad til transport, stønad til arbeids- og utdanningsreiser, TT-
ordningen, attføring/skoleskyss, syketransport, reisetilskott som alternativ til sykepenger
samt kommunale transportordninger.

Arbeidsgruppen konkluderer med at det kollektive transportsystemet i Norge er så
mangelfullt at det vil være behov for selektive ordninger i lang tid framover. Utfordringen
blir å legge til rette for at universelle løsninger og selektive løsninger blir mest mulig
komplementære tilbud i et totalt offentlig transportmarked.

Etter arbeidsgruppens oppfatning kan transportordningene for funksjonshemmede i
prinsippet organiseres etter 3 ulike modeller :
- Statlig modell (som en del av folketrygden)
- Fylkeskommunal modell (som en del av den ordinære kollektivtrafikken)
- Blandingsmodell (både som en del av folketrygden og den ordinære kollektivtrafikken)

Med felles riksdekkende retningslinjer for TT-ordningen, mener arbeidsgruppen at ordningen
vil bli svært rigid, og mer lik de trygdeordninger som administreres av trygdeetaten. Det
synes derfor som om den burde løftes opp som et statlig ansvar. Dette vil imidlertid frata
fylkene muligheten til å se TT-ordningen i sammenheng med tilrettelegging av øvrig lokal
kollektivtransport, og de vil dermed miste et incitament både til å bedre tilretteleggingen og
til utvikling av ordningen.

Med utgangspunkt i prinsippet om sektoransvar er det fylkesrådmannens prinsipielle
oppfatning at transport for funksjonshemmede så langt råd er bør være et transportpolitisk
anliggende, - ikke en sosialpolitisk sak - , uavhengig av om dette løses i form av universelle
eller selektive tiltak. Det vil imidlertid innebære betydelige administrative kostnader og
komplikasjoner å foreta større endringer i det som arbeidsgruppen benevner som "dagens
modell" eller "blandlingsmodell". Trolig vil også ulempen for brukerne bli større enn
fordelene ved en endring til f.eks. ren statlig eller ren fylkeskommunal modell.

Ut fra erfaringene i forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser vurderer
fylkesrådmannen at det mest hensiktsmessig vil være en organisering i trygdeetaten. Dette er
i samsvar med evalueringen av forsøksordningen (NF-rapport nr.22. 003).

Fylkesrådmannen anbefaler ikke at det innføres nasjonale retningslinjer for TT-ordningen, og
mener at ordningen fortsatt bør ligge under fylkeskommunen som et supplement til den
øvrige kollektivtransporten, basert på veiledende retningslinjer med lokal tilpassing.



Saksredegjørelse
Bakgrunn
Regjeringen la i juni 2003 fram St.meld nr. 40 (2002-2003)  Nedbygging av funksjons-
hemmende barrierer.  I stortingsmeldingen varsles det at det vil bli nedsatt en tverrdeparte-
mental arbeidsgruppe som skal gjennomgå offentlige ordninger og stønader som skal bidra til
å dekke funksjonshemmedes transportbehov, utover det tilbud som gis gjennom ordinær
kollektivtransport. Formålet skulle være å foreslå endringer som sikrer funksjonshemmede et
godt transporttilbud, og som bidrar til at ordningene fungerer helhetlig, samordnet og
rasjonelt.

Ved behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen for 2004, fattet Stortinget flg.
romertallsvedtak i Innst. S. nr. 259 (2002-2003):
"Stortinger ber Regjeringen i løpet av 2004 utarbeide nasjonale retningslinjer for kvalitet og
kvantitet for TT-transporten og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd
med de nasjonale retningslinjene."

Den tverrdepartementale arbeidsgruppen som har sett på begge disse oppgavene la i juni
2005 fram sin utredning, og denne er nå sendt på høring med høringsfrist 15. november d.å.

Arbeidet har vært delt i to faser, og ved oppnevningen til fase 1 besto arbeidsgruppen av
representanter fra Samferdselsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og
Sosialdepartementet, herunder Rikstrygdeverket. Til fase 2 (oppstart høsten 2004) ble
gruppen supplert med representanter fra Moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet
og Kommunal- og regionaldepartementet. Dessuten er representasjon fra Arbeids- og
administrasjons-departementet og Sosialdepartementet endret til representasjon fra arbeids-
og sosialdepartementet.
Brukerorganisasjonene har ikke deltatt i arbeidsgruppen, men det er avholdt et møte med
representanter for Statens råd for funksjonshemmede og et møte med representanter fra
funksjonshemmedes organisasjoner.

Premisser og problemstillinger
Mandat
Arbeidsgruppens mandat har vært å :
- kartlegge de ulike transportordningene og analysere hvordan disse fungerer i

sammenheng (ikke skoleskyss)
- vurdere gråsoner og overlappinger
- vurdere forholdet mellom behov for spesialordninger opp mot videre utvikling av

tilgjengeligheten innenfor det ordinære kollektivtilbudet
- utarbeide alternative forslag for å gjøre de individuelt baserte transportordningene mer

målrettet, inkludert tiltak for å bedre tilgjengeligheten til den ordinære
kollektivtransporten

Transportordninger for funksjonshemmede
De eksisterende transportordninger som arbeidsgruppen har vurdert er følgende :
- Trygdebilordningen som er økonomisk stønad til bil fra folketrygden, og administreres av

trygdeetaten. Stønaden kan gis til personer med varige forflytningsvansker som har behov
for egen bil i forbindelse med :
a) reise til og fra arbeids- eller opplæringssted
b) utføre sin funksjon som hjemearbeidende
c) forhindre eller bryte en isolert tilværelse



d) avlaste sin familie i tilfeller hvor funksjonshemmingen medfører en særlig stor
pleiebyrde, og derved bidra til å forhindre innleggelse i helseinstitusjon o.l.

I perioden 1999-2003 er det innvilget stønad til bil til i gjennomsnitt litt over 3000
0

personer pr. ar.
Grunnstønad til transport som er en stønad til dekning av varige og løpende ekstrautgifter
til transport som følge av sykdom, skade eller lyte. Ordningen administreres av
trygdeetaten.
Ved utgangen av 2003 mottok anslagsvis 72.000 personer grunnstønad til transport.

- Stønad til arbeids- og utdanningsreise r har vært gjennomført som en forsøksordning
siden 2001. Stønaden omfatter ikke transport til grunn- og videregående skole. Stønad
kan gis personer som har varige forflytingsvansker som medfører at bruk av offentlige
kommunikasjonsmidler er umulig eller svært vanskelig. Det må foreligge et arbeids- eller
utdanningsforhold, og det er et vilkår at man ikke får annen offentlig støtte til denne
transporten. Midler er bevilget av arbeids- og sosialdepartementet, og i forsøksperioden
administreres ordningen i halvparten av fylkene av trygdeetaten og i de resterende av
fylkeskommunen gjennom TT-ordningen. Oslo deltar ikke i forsøksordningen. Der har
arbeids- og utdanningsreiser i mange år vært en del av TT-ordningen.

- TT-ordningen som administreres av fylkeskommunene, og med unntak av Akershus
saksbehandles i kommunene.

- Attføring/skoleskyss. Stønad til transport i forbindelse med yrkesrettet attføring kan gis
til personer som har varig forflytingshemming og som går på yrkesrettet attføringstiltak,
og som ikke mottar sykepenger eller ordinær lønn for dette. Ordningen administreres av
Aetat.
Retten til fri skoleskyss er hjemlet i opplæringslovens kapittel 7. Elever med
funksjonshemming har rett til skoleskyss uavhengig av reiselengde. Ordningen
administreres av fylkeskommunene, og finansieres delvis av kommunene (grunnskolen)
og delvis av fylkeskommunene (videregående skoler).

- Syketransport, reisetilskott som alternativ til sykepenger samt kommunale
transportordninger er også kort omtalt av arbeidsgruppen.

Tilgjengelighet  for alle  i transportpolitikken
I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 24 (2003-2004)  Nasjonal Transportplan
2006-2015  (NTP) bestemte Stortings Samferdselskomite at tilgjengelighet for alle skal være
et av fem hovedmål for transportpolitikken,  slik at dette inngår som en del av den helhetlige
strategien for transportpolitikken.  Jfr. Innst.  S.nr. 240  (2003-2004)
Arbeidsgruppen har under arbeidet sett nærmere på muligheter for å redusere det
transportmessige  "tilgjengelighetsgapet "  mellom funksjonshemmede og ikke-
funksjonshemmede .  I den forbindelse har man bl .a. drøftet tilpassinger av transportsystemet
som kan forstås og brukes av alle  (universell utforming)  opp mot egne transportopplegg som
er spesielt tilpasset personer med funksjonsnedsettelser  (selektiv utforming).

Nasjonale retningslinjer  for TT-ordningen
Arbeidsgruppen har drøftet om det er mulig /ønskelig å definere en lik transportstandard for
funksjonshemmede .  I dag behandles søknader om TT-kort ved kommunenes sosialkontor (i
Oslo bydeler), med unntak av Akershus som har sentralisert saksbehandlingen på fylkesnivå,
En standardisering vil bl.a .  kreve større likhet i godkjenningskriterier, søknads- og
legeskjemaer og saksbehandling sentralisert på fylkesnivå. Arbeidsgruppen peker spesielt på
at i andre sammenhenger , -  bl.a. i Regjeringens uttalte målsetting om kvaliteten på det
offentlige tjenestetilbudet  - ,  oppfattes likhet i kvalitet å kunne oppnås best gjennom at
tjenestene er forskjellige .  Dette fordi de individuelle behovene er ulike.



Som en del av det ordinære kollektivsystemet mener arbeidsgruppen at TT-ordningen kan
vurderes ut fra to ulike tilnærminger :
I. TT-ordingen betraktes som en del av det ordinære kollektivtilbudet, og tilbudet gis på

linje med det som gis den øvrige befolkning, - noe som bl.a. kan innebære dårligere
tilbud i utkantstrøk enn i storbyer.

2. TT-ordningen betraktes som en kompensasjon for transportvansker generelt, - både i
forhold til bruk av ordinære kollektive transportmidler, egen bil o.a., noe som vil
innebære at TT-behovet er størst der hvor kollektivtilbudet er dårligst, og vice versa.

Mulige /alternative løsninger og konsekvenser
Tilgjengelighet for alle
Arbeidsgruppen konkluderer med at det kollektive transportsystemet i Norge er så
mangelfullt, at det vil være et betydelig behov for selektive ordninger i lang tid framover.
Etterhvert som den universelle utformingen av det kollektive transportsystemet øker, mener
imidlertid arbeidsgruppen at behovet for selektive løsninger vil avta, - særlig i forhold til
personer med mindre alvorlige funksjonshemminger. Anslått kostnad med å gjøre all
offentlig transport i Norge tilgjengelig for alle innen 2012 er over 6 mrd. kroner, - eller om
lag 550 mill. kroner pr. år. Utfordringen blir dermed å legge tilrette for at universelle
løsninger og selektive løsninger blir mest mulig komplementære tilbud i et totalt offentlig
transportmarked.

Nasjonale retningslinjer for TT-ordningen
Arbeidsgruppen konkluderer med at likhet i relasjon til transport for funksjonshemmede ikke
nødvendigvis innebærer at alle skal kompenseres pengemessig eller tilbudsmessig likt for
sine fysiske eller psykiske funksjonshemminger som hemmer deres mobilitet. Et nasjonalt
regelverk for TT-ordningen som skal gjøre tilbudet mer geografisk likt enn det som er
tilfellet i dag, må derfor forankres i denne erkjennelsen. Tilbudet bør variere både geografisk
og individuelt mellom personer med ulike typer forflytningshemminger.
Det er også arbeidsgruppens oppfatning at en etablering av rettslig bindende standarder for
fylkeskommunene både i forbindelse med tildeling av og innhold i TT-tjenesten må ha
hjemmel i lov.

En større grad av "likhet" i praktiseringen av TT-ordningen kan i følge arbeidsgruppen også
oppnås ved :
- en gjennomgang og revisjon av gjeldende veiledende retningslinjer for TT-ordningen fra

1997 for å bevisstgjøre fylkene på hvilken innretning man mener ordningen bør ha
- jevnlige statusundersøkelser for å få oversikt over fylkenes prioriteringer slik at de

dermed lettere kan sammenligne sine prioriteringer seg imellom
- oppfordre fylkene til å arrangere jevnlige TT-konferanser med bl.a. informasjons- og

erfaringsutveksling for ansvarlige i fylkeskommunene, saksbehandlere i kommunene,
taxinæringen og andre som arbeider med TT-ordningen

I mangel av en konkret modell basert på nasjonale retningslinjer  for TT -ordningen, har
arbeidsgruppen vurdert de økonomiske konsekvensene ut fra :
- En "status quo-modell" som forutsetter at de samlede utgifter knyttet  til TT-reiser  forblir

på dagens nivå,  og at brukerandelen  (gjennomsnittlig 25 brukere pr. 1000 innbyggere)
ikke endres.  D.v.s. ca.  kr. 381 mill .  kroner og ca. 112 555 brukere på landsbasis.

- En "Oslo-modell "der det forutsettes at gjennomsnittlige ytelser pr.  bruker  (eksklusive
arbeidsreiser)  og brukerandelen  (36 brukere pr. 1000 innbyggere) i alle fylker blir slik
den er i Oslo i dag  (2004)  D.v.s. ca. 1,4 mrd.  kroner og ca. 163 000 brukere på
landsbasis.



Ved "status quo-modellen "  vil endringene i en del fylker bli betydelige ,  og ordningen vil bli
spesielt forringet i Oslo .  For de aller fleste andre fylker vil en slik  "modell" innebære en
økning i ytelsen pr. bruker. For Akershus vil denne modellen innebære anslagsvis 1400 flere
brukere og en økning i ytelse pr.  bruker med ca. 18%. Totalt  vil TT -bevilgningen i Akershus
måtte økes med ca.  7-8 mill. kroner.

Ved "Oslo-modellen" vil de aller fleste fylkene utenom Oslo få en kraftig økning både i
antall brukere, ytelser pr. bruker og totalte kostnader til TT-ordningen. For Oslos
vedkommende representerer denne modellen status quo. Akershus vil få ca. 6 700 flere
brukere, ytelsen pr. bruker vil øke med ca. kr. 5.800,- (192%) og totalt vil TT-budsjettet
måtte økes til ca. 155 mill. kroner (ca. 32 mill. kroner i 2005).

Med felles riksdekkende retningslinjer for TT-ordningen, mener arbeidsgruppen at ordningen
vil bli svært rigid, og mer lik de trygdeordninger som administreres av trygdeetaten. Det kan
derfor i utgangspunktet synes som om den burde løftes opp som et statlig ansvar. På den
annen side vil det frata fylkene muligheten til å se TT-ordningen i sammenheng med
tilrettelegging av øvrig kollektivtransport, og de vil dermed miste et incitament både til å
bedre tilretteleggingen og til utvikling av ordningen.

Skal man ha som utgangspunkt at TT-ordningen skal være tilpasset lokale forhold og behov,
bør prinsippet om sektoransvar legges til grunn, - d.v.s. at det nivå som har ansvar for øvrig
kollektivtrafikk også har ansvar  for TT. ordningen.  Skal det imidlertid være et overordnet mål
at TT-ordningen skal være ytelsesmessig mer lik for alle brukerne,  trekker dette etter
arbeidsgruppens oppfatning i retning av en større standardisering, og dermed et statlig
ansvar.

Hovedmodeller for organisatorisk forankring
Etter arbeidsgruppens oppfatning kan transportordningene for funksjonshemmede i
prinsippet organiseres etter 3 ulike modeller :
- Statlig modell (som en del av folketrygden)
- Fylkeskommunal modell (som en del av den ordinære kollektivtrafikken)
- Blandingsmodell (både som en del av folketrygden og den ordinære kollektivtrafikken)

En  statlig modell  vil etter arbeidsgruppens oppfatning gjøre transportordninger for
funksjonshemmede til en rent sosialpolitisk sak, - på linje med en hvilken som helst
trygdeytelse. Det vil gi :
- Rettighetsfesting og likebehandling
- Effektivisering av saksbehandling (apparatet finnes og alt kan samles på et sted)
- Samordning av ytelser
- Tilgjengelighet (et sted å henvende seg)
- Arbeids- og utdanningsreiser forankres i staten (som også vil ha den trygdemessige

gevinsten ved større grad av arbeidsdeltakelse for funksjonshemmede

Ulemper vil imidlertid være :
- Reduserte incitamenter til universell utforming i den øvrige kollektivtransporten
- Kostnadsdrivende (søkere som oppfyller kriteriene kan ikke avvises)
- Nærhet til brukerne forsvinner
- Transportytelser blir en ren sosial sak
- Brudd med desentraliseringslinjen



En  fylkeskommunal  modell  gjør transportordninger for funksjonshemmede til et
transportpolitisk anliggende. Statens ansvar blir kun å tilføre kommuner og fylkeskommuner
økonomiske midler gjennom inntekstssystemet. Arbeidsgruppen finner at det positive ved
dette vil være :
- I tråd med gjeldende politikk å desentralisere oppgaver (i dette tilfellet bilstøtteordning

og grunnstønad til transport til fylkeskommunen)
- Kommunene har ansvar for pleie- og omsorgstjenester som i store trekk rettes mot de

samme målgruppene, og det kan være en fordel å samle alle tjenester et sted (NB! I
Akershus foregår saksbehandling av TT-ordningen ikke i kommunene, men i
fylkeskommunen)

- Samordning med ordinær kollektivtrafikk

Argumenter mot vil være :
- Rettighetsfesting blir vanskelig (i fylkeskommunen blir tilbudene underlagt ordinær

budsjettstyring)
- Omstillingskostnader (saksbehandlingskompetanse på bl.a. dagens statlige ordninger

f.eks. bilstønadsordningen og grunnstønad til transport må overføres til fylkeskommunen,
og ansvarsfordelingen må lovforankres)

I en  blandingsmodell  ser arbeidsgruppen to alternativer :
1. "Dagens modell", - en videreføring av dagens ordninger med arbeids- og

utdanningsreiser som en del av trygdesystemet.
Til tross for "gråsoneproblematikken" mellom TT-ordningen og grunnstønad til transport,
finner arbeidsgruppen at dagens arbeidsdeling er innarbeidet og fungerer. Ulempen er at den
er fordelt på flere forvaltingsnivåer, og at de fylkeskommunale/kommunale tilbudene dermed
blir ulike.

2. "Formålsmodell" der tranportstøtte til arbeids- og utdanningsreiser blir et statlig ansvar,
mens støtte/ordning til øvrige reiseformål administreres og finansieres av
fylkeskommunen.

Dette vil i følge arbeidsgruppen gi en ryddig arbeidsdeling i forhold til ansvarsområder man
allerede har, og gi et klarere skille mellom statlig og fylkeskommunalt arbeidsområde. På den
annen side vil det gi en unødig oppsplitting av etablerte ordinger på reiseformål, og dermed
mindre brukervennlighet. Ikke minst vil dette gjelde bilstønadsordningen
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Vurderinger  og anbefalinger
Den tverrdepartementale arbeidsgruppen tar i utredningen for seg to hovedproblemstillinger,
- ansvarsplassering/organisering av transport for funksjonshemmede og nasjonale
retningslinjer for TT-ordningen. Begge problemstillingene berører fylkeskommunen som



ansvarlig for organisering av TT-ordningen og ansvarlig for det lokale
kollektivtransporttilbudet.

De ordningene som den tverrdepartementale gruppen har vurdert i sin utredning kan, slik
fylkesrådmannen ser det, i hovedsak deles inn i to "kategorier":
- økonomiske støtteordninger (bilstønad, grunnstønad, attføring)
- tilrettelagte transportordninger (TT-ordningen, skoleskyss, syketransport, ordinær

kollektivtransport)

Den ansvarsfordelingen man i dag har er i grove trekk slik at staten har ansvar for de
økonomiske støtteordningene og fylkeskommunen for de tilrettelagte transportordningene.
Med utgangspunkt i prinsippet om sektoransvar er det fylkesrådmannens prinsipielle
oppfatning at transport for funksjonshemmede så langt råd er bør være et transportpolitisk
anliggende, - ikke en sosialpolitisk sak - , uavhengig av om dette løses i form av universelle
eller selektive tiltak. Likevel ser fylkesrådmannen at det vil innebære betydelige
administrative kostnader og komplikasjoner å foreta større endringer i det som
arbeidsgruppen benevner som "dagens modell" eller "blandlingsmodell". Trolig vil også
ulempen for brukerne bli større enn fordelene ved en endring til f.eks. ren statlig eller ren
fylkeskommunal modell.

Fylkesrådmannen kan ikke se noen fordel for noen av partene ved for eksempel å trekke
bilstøtteordningen ut av trygdeetaten og overføre den til fylkeskommunene slik
arbeidsgruppen framhever som et alternativ. Heller ikke å skille ut grunnstønad til transport
fra grunnstønad til andre formål kan etter fylkesrådmannens oppfatning være særlig
regningssvarende. I utredningen antydes det en betydelig "overlapping" mellom grunnstønad
og TT-ordningen som et av flere argumenter for en bedre samordning av transportordningene
for funksjonshemmede. Arbeidsgruppene legger imidlertid ikke fram noen dokumentasjon
for denne "overlappingen", og fylkesrådmannen finner derfor ingen grunn til å tillegge dette
stor vekt. I de fleste av landets fylker har man ikke sett seg i stand til å ha en TT-ordning som
kan gi brukerne et transporttilbud som fullt ut er likestilt med den den øvrige befolkningen
kan benytte seg av. Det vil derfor være god grunn til å anta at svært mange av de brukerne
som vil kvalifisere til begge ordningene også vil ha et legitimt behov for begge for å kunne
dekke et minimum av sine transportbehov.

Fylkesrådmannen vil også peke på overføring av nødvendig kompetanse for saksbehandling
av bilstønad og grunnstønad fra dagens velfungerende statlige system til fylkeskommunene,
evnt. kommunene, vil innebære en betydelig kostnad. For fylkeskommunens vedkommende
vil det også bringe inn et forvaltningselement som samsvarer lite med fylkeskommunens
øvige oppgaver og virksomhet.

Forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser er utprøvd med trygdeetaten som
ansvarlig i 50% av fylkene (økonomisk støtteordning), og med basis i TT-ordningen i den
andre halvparten, bl.a. i Akershus (tilrettelagt transportordning). Til tross for et prinsipielt
ønske om at også denne ordningen burde være et transportpolitisk anliggende, vurderer
fylkesrådmannen erfaringene fra forsøksperioden slik at det mest hensiktsmessig vil være en
organisering i trygdeetaten. Bl.a. på grunn av sammenhengen med andre trygdeytelser krever
forvaltning av denne ordningen et nært samarbeid med trygdeetaten, noe det har vist seg
vanskelig å få etablert. Evalueringen av forsøksordningen (NF-rapport nr.22. 003) viser
dessuten at forsøksordningen har fungert best i de fylkene der arbeids- og utdanningsreisene
er organisert gjennom trygdekontoret.



I spørsmålet om nasjonale retningslinjer for TT-ordningen har arbeidsgruppen drøftet en
rekke prinsipielle spørsmål om likhetsprinsippet, og dessuten gjennomgått de juridiske
forhold som vil kunne knytte seg til en eventuell overgang til statlig ansvar som følge av en
nasjonal ordning.  Fylkesrådmannen vil igjen peke på prinsippet om sektoransvar, og
oppfatter TT-ordningen som et supplement til det øvrige kollektivtransporttilbudet .  Dette er
også slått fast i fylkestingets behandling av Fylkestingsak 61/04 "Revisjon av reglement for
TT-transport".  At ansvaret for TT-ordningen fortsatt bør ligge hos fylkeskommunen følger
naturlig av dette.  Fylkesrådmannen vil imidlertid framheve prinsippet om fylkestingets rett til
selv å organisere egen virksomhet ,  og mener derfor at retningslinjene  for TT -ordningen bør
fastsettes lokalt,  basert på sentrale veiledende retningslinjer slik som i dag. En slik regional
forankring vil, etter fylkesrådmannens oppfatning,  også styrke incitamentet til å satse mer på
tilrettelegging av det øvrige kollektivtransporttilbudet og utvikling av ordningen.  Noe av den
likhet som det argumenteres for ved en eventuell statlig overtakelse  av TT- ordningen, har
man i Akershus fått til gjennom å flytte søknadsbehandlingen fra kommunene til
fylkeskommunen .  Etter fylkesrådmannens oppfatning har dette vist seg å skape større likhet i
hvem som får brukerrett til ordningen .  Dessuten har det gitt en adskillig bedre oversikt og
styringsmulighet, og fjernet problemene som oppsto i en ordning med økonomisk ansvar på
et nivå og saksbehandling på et annet.

Etter en samlet vurdering vil fylkesrådmannen anbefale at organiseringen av transport for
funksjonshemmede fortsatt legges opp som en "blandingsmodell" slik den beskrives av den
tverrdepartementale arbeidsgruppen, og at "dagens modell" i store trekk opprettholdes.
Fylkesrådmannen vil ikke anbefale at det innføres nasjonale retningslinjer for TT-ordningen,
og mener at ordningen fortsatt bør ligge under fylkeskommunen som et supplement til den
øvrige kollektivtransporten, basert på veiledende retningslinjer med lokal tilpassing.

Saksbehandler Tore Andersen
Avd/seksjon Avd. for regional utvikling
Vedlegg nr./tittel "Transport for funksjonshemmede

Gjennomgang av og forslag til bedre målretting av de offentlige
transportstøtteordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med
forflytningshemming"
Utredning fra tverrdepartemental arbeidsgruppe, 1. juni 2005


