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TT-prosjekt 2011-2013   – foreløpige kommentarer 
 
Rådet for funksjonshemmede har fått en kort orientering om status i arbeidet med ny TT-ordning. Rådet har til sitt 
neste møte invitert hovedprosjektleder for å få en mer omfattende gjennomgang av prosjektet og prosjektets forslag. 
Rådet er gjort kjent med organisasjonenes felles merknader. 
 
Rådets foreløpige kommentarer er basert på den kunnskap rådet så langt har om saken. Rådet forutsetter at rådet på 
vanlig vis blir involvert i det videre arbeidet med TT-prosjekt 2011-2013. 
 
Prinsippene om inkludering, likestilling og likeverd vil danne basis for rådets arbeid på alle politikkområder.  
 
I rådets gjeldende arbeidsprogram heter det: «For mange personer med nedsatt funksjonsevne er tilrettelagte 
transportløsninger absolutt nødvendig for å kunne være en aktiv samfunnsborger i arbeidsliv, for å kunne delta i 
fritidsaktiviteter og for å kunne gå på skole og universitet. Dette innebærer at infrastrukturer og transportmidler er 
utformet slik at alle kan bruke dem, og at samfunnet stiller med ordninger for transport ved siden av universelt 
utformet offentlig transport.» Det heter videre at rådet vil arbeide for at «kvaliteten på transporttjenesten forbedres.» 
Dette ligger til grunn for rådets synspunkter.  
 
Rådet har merket seg at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Oslo), Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO Oslo), Blindeforbundet, Norges Handikapforbund (NHF Oslo), 
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF Oslo) og Oslo fylkeslag av Norsk Forbund for utviklingshemmede 
(NFU) i en felles uttalelse avviser en ny framtidig organisering av TT-ordningen («penger på kort») som 
organisasjonene mener innebærer fare for sosial isolasjon, færre turer, geografisk ulikhet internt i Oslo, mindre 
anledning til å leve aktive liv, mindre anledning til aktiv samfunnsdeltakelse, økende avstand mellom TT-tilbudet og 
det ordinære kollektivtilbudet og usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av reisetilbudet. 
 
Rådet er av den oppfatning at en slik samlet avvisning fra organisasjoner som har omfattende erfaring fra og 
kunnskap om TT-området må tillegges betydelig vekt i det videre arbeid. Rådet merker seg ikke minst 
organisasjonenes bekymring for muligheten for personer med funksjonsnedsettelser til å leve aktive liv med 
alminnelig samfunnsdeltakelse.  Det er avgjørende å ta med seg brukersynspunkter i utviklingen av en ny TT-ordning, 
ikke minst for å sikre at ny ordning har tilstrekkelig legitimitet. Det må være et mål at Oslo har en god TT-ordning 
som bidrar til høy brukertilfredshet og som bidrar til at alle kan delta i samfunnet som aktive samfunnsborgere.  
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Rådet for funksjonshemmede forutsetter at rådet, i det videre arbeidet med saken, blir involvert på en god og 
hensiktsmessig måte og vil komme tilbake til ytterligere kommentarer når det er aktuelt.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bente Arnesen 
rådssekretær 
rådet for funksjonshemmede 
Oslo kommune 
 
Tlf. 952 66 645 eller 23 46 14 69 





Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosialetjenester
TT-prosjekt 2011- 2013

FORSLAG TIL NYE TRANSPORTLØSNINGER I
TT-ORDNINGEN I OSLO KOMMUNE

1. TT-prosjektet

1.1. Bakgrunn 


TT-prosjekt 2011 —2013 ble etablert høsten 2011 for å sikre vedlikehold og

kvalitetsutvikling i transporttilbudet, og for å utrede en ny fremtidsrettet og

kostnadseffektiv TT-ordning i Oslo.

Flere brukere og brukerorganisasjoner uttrykte i 2011 misnøye med deler av

transporttilbudet i TT-ordningen. Brukerorganisasjonene mente at det både var vesentlige

mangler i leverandørenes ytelser,

mangler i leverandørenes ytelser, og at det var strukturelle og organisatoriske svakheter i

transporttilbudet.

Bystyret ga i flere vedtak og føringer gjennom 2011 anvisninger til utbedringer i og

utvikling av TT-ordningen. Tilsvarende bestemte byrådet at alle kontrakter knyttet til

spesialbiltransport og transport til arbeid og utdanning skulle avvikles, og nye

transportløsninger skulle etableres.

Kostnadsutviklingen i TT-ordningen var også bekymringsfull. Regnskapstall fra 2010

viste sterk kostnadsvekst. Sammenlignet med Akershus brukte Oslo kommune nesten

tre ganger så mye midler på hver TT-bruker.

1.2. Mandat 


Prosjektet skal utarbeide forslag til organisering av ny TT-ordning i Oslo kommune,

herunder også utrede økonomiske konsekvenser av nye transportløsninger prosjektet

foreslår. Prosjektet skal videre koordinere implementering av ny TT-ordning når denne er

vedtatt.

I påvente av innføring av ny TT-ordning skal prosjektet etablere nye transportløsninger til

arbeid og utdanning, med tydelig fokus på utsatte brukergruppers situasjon og behov.

Prosjektet skal koordinere og følge opp forsøket med Flexitransport i bydelene Østensjø

og Nordstrand. Forsøket ble avsluttet 31.12.2012.

1
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Prosjektetskalvideresikreoppfølgingog gjennomføringav politiskevedtakknyttettil
utvikling avTT-ordningen.

1.3.Organisering
Prosjekteter lagt til Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenester,seksjonfor pleie- og
omsorgstjenester.Det erengasjertegenprosjektleder til prosjektet.

Prosjektetsreferansegruppeharfølgendesammensetning:

GeirChristiansen Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenester (prosjektleder)
TruusGreuterBøe Byrådsavdelingfor eldreog sosialetjenester
HeddaAas Velferdsetaten
KenPatrick Velferdsetaten
BjørnHaraldsen BydelStovner
Vildgun Steinhaugen BydelNordstrand
Arnt Holte NorgesBlindeforbund
MagnhildSørbotten NorgesHandikapforbund
Karl HåkonSævold HandikappedesBarnsForeldreforening
Lill Birkelund NorskForbundfor Utviklingshemmede
MargaretaForrestad FunksjonshemmedesFellesorganisasjon
ThorHenriksen FunksjonshemmedesFellesorganisasjon
Eli Filseth Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenester (sekretær)

Gruppener faglig referansegruppefor prosjektetogskalforberedeog kvalitetssikre
sakersomskalbehandlesi prosjektetsstyringsgruppe.Referansegruppenhar fremtil
01.02.2013hattti møter.

Prosjektetsstyringsgruppeharfølgendesammensetning:

BjørgMånumAndersson Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenester (leder)
EvaWaaler Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenester (til 01.01.2014)
AnneLiseNes Byrådsavdeling for eldreog sosialetjenester
Lil lebaFauske Velferdsetaten
Kia Baardseth Velferdsetaten
Pål Hernæs Byrådsavdelingfor finans
Edith Grung-Olsen Byrådsavdelingfor miljø ogsamferdsel
ToveStien BydelØstensjø
LasseØstmark BydelGamleOslo
JanEvensen Rådetfor funksjonshemmede
FrankGarsegg Det sentraleeldrerådet
GeirChristiansen Byrådsavdelingfor eldreogsosialetjenester (sekretær)
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Gruppenskalsikregjennomføringav tiltak ogmåloppnåelsei prosjektetoggir sine
anbefalingertil administrativ ogpolitisk ledelsei byrådsavdelingen.Styringsgruppenhar
fremtil 01.02.2013hattellevemøter.

1.4.Brukermedvirkning
Bystyrethar i flerevedtakog føringerforutsattat utviklingenavTT-ordningen, og
arbeidknyttettil utformingav forslagtil nyetransportløsninger,skalskjei
dialogogsamarbeidmedbrukernesorganisasjoner.

Brukermedvirkningi prosjekteter ivaretattgjennomrepresentasjon fra fem
brukerorganisasjoneri referansegruppenog fra to brukerrådi styringsgruppen.

2. TT-ordningen i Oslokommune

2.1.Organiseringog tildeling av reiserett
Bydeleneharansvarfor søknadsbehandling,vedtakomreiserettogkontaktmed
søkereog brukere.Bydelenedekkertransportutgifterfor egnebrukere.

Velferdsetatenadministrererog forvalterkommunensTT-ordningog haransvarfor å
anskaffeog følgeoppkontraktermedtransportører,kortselskapog kjørekontor.

BrukeresomtildelesTT-transportfår reiseretttil og fra arbeid,skoleellerdagtilbud.Det
tildelesogsåreiseretttil spesialbarnehage.I tillegg får allebrukereover6 år reiseretttil
fritidsreiseretteromfangfastsattav bystyret.I 2013 utgjørdetteinntil 150reiserfor
brukeremellom6 og 67årog inntil 70 reiserfor brukereover67 år.Brukereover67 år
somerblinde,svaksynteeller rullestolbrukereharrett påinntil 150reiser.

Ved reiser innenforOslosgrenserbetalesegenandelmedkr. 46 (barnkr.23)pr.
reise.Detbetalesikke egenandelutoverkr. 460pr.månedvedreisetil arbeid,dagtilbud
oghøyereutdanning, samttil aktivitetsskolefor deover16 år.Det betalesikke egenandel
i skoletransport.

TT-ordningeni Oslokommunereguleresav forskrift for transportav funksjonshemmede,
fastsattavbyrådet18.12.2003.I forskriftenfremgår dethvemsomkaninnvilges
reiserettoghvatilbudetomfatter.Formåleter å sikreat personermedforlytningsvansker
somikke kanbenytteordinærkollektivtransportskalhaet annettransporttilbud.

Detble gjennomførtca.950.000transporteri TT-ordningeni 2012.

2.2.Brukereogbrukergrupper
Osloharknappe17.000TT-brukere.Brukernedelesinn i brukergrupperetter
transportbehov.Ca.2.100brukereharblåttTT-kort. Detteer i hovedsakrullestolbrukere
sommåtransporteresi spesialbil.Ca.14.500 brukereharrødtTT-kort. Detteer gående
brukeresomkantransporteresi småbiler. Ca.300brukereervurdertsomsårbare
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brukeremedsærskilte behov.Egnekvalitetskravgjelderfor dissetransportene.Brukerne
harhvitt TT-kort.

2.3Fritidsreiser
Alle TT-brukereover 6 år harrett påfritidsreiser,i 2013begrensettil henholdsvis70 eller
150reiseravhengigav hvilken brukergruppedetilhører.

I 2012tok brukernesamletsett(aktiveog passivebrukere)ut fritidsreisersomfølger:

- 9.800gåendebrukereover67 år tok i snitt ut 19,3reiser(reisekvotei 2012var50)
- 4.564gåendebrukereunder67 år tok i snitt ut 16,5reiser
- 2.141rullestolbrukeremedtransporti spesialbiltok i snittut 16,5reiser

Gåendebrukerebestillertransportdirektefra transportør,eller praierdrosjepågaten.
Seksdrosjeselskaperharkonsesjonfor å tilby fritidsreiser,ogbrukernevelgerselv
fritt mellomdisse.
Fritidsreiseri spesialbilmåbestillesgjennomkommunenskjørekontorSamresAB.

Prosjektetsinntrykk er atorganiseringenog gjennomføringenav fritidsreisermeddrosjer
fungerermegetbra. Det rapporteresomfå klagerog avvik i dennetransporten,med
unntakavnoensjåførersomavviserbrukeresomskalhatransportoverlengreavstander.

2.4Reisertil arbeidog høyereutdanningsinstitusjoner
I Osloinngårreisertil arbeidog høyereutdanningi denkommunaleTT-ordningen.
Transportenomfatterca.250brukere.

I øvrigefylkeskommunererdettetilbudet lagt til enstatligtransportordningi
NAV. BrukernesøkerNAV omtransportog helseforetakenespasientreisekontor
organiserertransportene.Statendekker bådetransportkostnaderog kostnaderknyttettil
søknadsbehandling,kjørekontortjenesterogadministrasjon.Detteharværten
forsøksordningfra 2001,og fra 2006harstatendekketalleutgiftenefor
fylkeskommunene.Oslokommuneharvært holdt utenforforsøket,fordi statenansåat
Osloalleredehaddeengodtfungerendetransportordning.

Du får ikke dekkettransporti denstatligeordningenhvis du harbilstøttefra folketrygden
ellermottargrunnstønadtil transport.Oslo kommunegir i TT-ordningenreiserettogså til
dissebrukergruppene.

I statsbudsjett2013er detbestemtat brukerei Osloinnlemmesi denstatlige
transportordningentil arbeidog høyereutdanning.Tidspunktfor nårdettekanskjeer ikke
avklart,menvil tidligst værefra 01.01.2014.I påventeav atordningenåpnesfor brukerei
Oslo,vil stateni 2013dekkekommunenstransport- og administrasjonsutgifterknyttettil
kommunalebrukeresomfyller opptakskravenei denstatligeordningen.
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Brukeresomharvedtakomkommunaltransporttil arbeidoghøyereutdanning,
mensomikke fyller opptakskravenei denstatligetransportordningen,vil hakravpåå få
videreførtkommunaletransporttjenesterut vedtaksperiodeni TT-vedtaket.Vedtakenehar
envarighetfra to til femår.

2.5.Reisertil dagtilbudog tilrettelagtarbeid
TT-ordningenomfatterogsåtransporttil dagsenter,andredagtilbudog tilrettelagtarbeid
ogsysselsettingfor personermeduføretrygd.Transportenomfatterca.550brukere.

Dennetransporteninngårikke i denstatligetransportordningeni NAV.

2.6. Reisertil grunnskoleogvideregåendeskole
Reisertil videregåendeskole, aktivitetsskoleogvoksenopplæringer en delav kommunes
TT-ordning.Transportenomfatterca.400brukere.

Reisertil grunnskoleer organiserti egentransportordninglagt til Utdanningsetaten.

TT-prosjektetutrederom all skoletransportkanorganiseresi sammeadministrativ enhet,
for å leggetil rettefor bedrekontinuiteti barns- ogungestransporttilbud.

2.7.Reisertil spesialbarnehage
Utdanningsetatenfinansiererogorganiserertransporttil trespesialbarnehager.Transport
knyttettil øvrigespesialbarnehagerorganiseresi TT-ordningen.

2.8. Kostnader
Prognosetransportkostnaderi TT-ordningen2012, nettofratrukketbrukernesegenandel,
erca.235mill. I tillegg kommeradministrativeutgifter i Velferdsetatenogbydelene,og
14,5mill. til kjørekontorogkorttjenestersomdekkesavVelferdsetaten.

3. Forslag til nye transportløsninger i TT-ordningen

3.1.Fritidsreiser
Velferdsetatenharpåoppdragfra TT-prosjektetutredetalternativmodell for organisering
av fritidsreiser– densåkalte”pengerpåkort-modellen” somanvendes
i deflesteandrefylkeskommunene. Akershusharorganisertfritidsreiseneetterdenne
modellenfra 2000,og fra 2006vedtildeling av elektroniskreisekort.

I denneordningentildelesbrukerneet kronebeløppået reisekort,og reisenskostnad
avkortespåreisekortetnårbrukerbenytterdette. Reisekortetladesmedfastsatt
kronebeløp,avhengigavhvilken brukergruppebrukertilhører.Når brukerharbrukthele
verdienpåreisekortet,måbrukerselvbetaleeventuellenyereiserut året,ellerut halvåret
hvisenvelgerå fylle oppreisekortetto gangeri året.
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TT-prosjektetmenermodellenharmangefordelerfor brukerne,sammenlignetmed
dagensmodell for fritidsreiser:

Modellensikrerfritt brukervalg,ogsåfor brukereav spesialbilsomi dagens
ordningbarekanbestilletransportmedkommunensvalgte transportørgjennom
kjørekontoret.
TT-kortetkanbenyttesvedfritidsreiserpåkryssav kommunegrensene,og ikke
barebegrensettil Oslosomi dagensordning.
Alle reiservil væreattraktivefor transportørene,uavhengigav reisenslengde.
Flerebrukerekanreisesammeni fellesbil og samletbaretrekkesfor enreise.I
dagensordningmåhverbrukertrekkeegetTT-kort hvis flerereisersammen.
Rullestolbrukeresikresfull fleksibilitet i transporten,ogbestemmerselvtil hver
reiseomdetønskestransporti spesialbileller i vanligdrosje.Dagensordningkan
ikke sikrefrihet og fleksibilitet i forhold til dette.
Detkaninnføresgraderingavbrukersreiserettbasertpåbrukersfunksjonsnivå,
uavhengigav brukersalder.I dagensordninger omfangetav reiserettenprimært
gradertut fra brukersalder,omdenneerundereller over67 år.
Ordningener enkelå administrerefor bruker,og detbetalesikke egenandeli
transporten.

Modellenvil ogsåværeenklereogmerkostnadseffektivå administrere.Detskalikke
anskaffestransporttjenesterog tildeleskonsesjoner,ogdetskal ikke etablereskontrakter
medtransportører.Det er følgelig ikke behovfor å avsette ressursertil anskaffelserog
kontraktsoppfølging.Behovfor planleggings- ogkoordineringstjenester fra kjørekontor
vil bortfallefor fritidsreisenetil rullestolbrukere.

Alle brukerorganisasjonenegårimot innfçring avmodellmed”pengerpåkort” i
fritidsreiser. Organisasjonenemenerenslik ordningfor brukernevil medføre:

- Farefor sosialisolasjon
- Færrereiser
- Mindreanledningtil å leveaktiveliv
- Mindreanledningtil aktiv samfunnsdeltakelse
- ØkendeavstandmellomTT-tilbudetogdetordinærekollektivtilbudet
- Usikkerhetknyttettil fremtidigutvikling av reisetilbudet

Brukerorganisasjonenepåpekerogsåat brukeresombor i mindresentraledeleravbyen
vil oppfattedetsomforskjellsbehandlingatdeblir trukketet høyerereisebeløpvedreise
til for eksempelsentrum, sammenlignetmedbrukersomborsentrumsnært.I dagens
ordningtrekkerbrukerenreise,uavhengig av reiselengde.Etatenvisertil at dettekan
utlignesvedå innførebeløpsgradering relaterttil brukers bopel,menanseratdetvil være
krevendeå fastsetteog følgeoppslik gradertreiserett. Gradertreiserettut fra brukers
bopelanbefalesderforikke. Slik graderinger ikke innført i for eksempelAkershus,hvor
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bostedsmønstereter betydeligmerspredtenni Oslo.

TT-prosjektetforeslåratbrukergruppenei ny modell for fritidsreiserinndelessomfølger:

1. Brukeremednormalreiserett
Personersompågrunnavsineforflytningsvanskerer uteav standtil, påegenhånd,å
benyttebuss,trikk, baneellerannetoffentlig kommunikasjonsmiddel.

2. Brukeremedredusertreiserett
Personersompågrunnavsineforflytningsvanskeri periodereruteav standtil, på
egenhånd,å benyttebuss,trikk, baneeller annetoffentlig kommunikasjonsmiddel,
for eksempelpåvinterstid.

Følgendebrukergrupperkanogsåomfattesavordningen,medredusertreiserett:
- Personermed støttetil transportfra NAV
- Personermedførerkortog tilgangpåbil
- Personersomborpåsykehjemeller annenboformfor heldøgnsomsorgog pleieog
erover67 år

3. Brukeremedutvidetreiserett
Personersomeravhengigav rullestolvednestenall forflytning, psykisk
utviklingshemmede,blindeeller svaksynteogpersonersommåbenyttebærbart
surstoffapparat.

Personermedstoretransportkostnaderpågrunnav behovfor spesialdrosjefor
rullestoltransportkangisekstratilskuddfor åkompenseremerutgifteri slik transport.

Akershusfylkeskommuneharinndeltreiserettenpåtilsvarendemåte,oganserat dette
erenhensiktsmessiginndelingav brukerne.

Innfçresordningmed”pengerpåkort” i fritidsreiservil detværebystyretsomi
budsjettvedtaketbestemmerhvilke beløpsomskalpåfyllesreisekortenetil brukerei de
ulike gruppene.Detvil således,somi nåværendeordning,værebystyretsomårlig
fastsetteromfangetav reiseretteni fritidsreiser.

Velferdsetatensmarkedsundersøkelseviserat deter interessefor modelleni
leverandørmarkedet.Leverandøreneanserogsååkunnesikretilgangpåtransportog
brukervalgfor brukeresomtrengerspesialbiltransport.

Det foreslåsat ny transportløsningfor fritidsreiseretableresfra 01.01.2014.
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3.2.Reisertil arbeidoghøyereutdanning
Deter til statsbudsjett2013bestemtat denstatligetransportordnigentil arbeidoghøyere
utdanningogsåskalåpnesfor brukerei Oslo.Ordningenharfra 2001værtet forsøklagt
til NAV, ogstatenharfra 2006dekketalle fylkeskommunenestransport- og
administrasjonsutgifter,medunntakav Oslosomharværtholdt utenforforsøket.

Arbeids- ogvelferdsdirektoratet,haropplystatNAV ikke kanta imot brukerefra Oslo
i 2013.Dettefordi ordningenmåomorganiseres, ogdetmåanskaffes nytt
kjørekontorog nyetransporttjenester.Det ersignalisertat ny transportordningtidligst kan
værepåplassfra 01.01.2014,sannsynligvisførstfra 01.01.2015.

I påventeavdetteharArbeidsdepartementetbekreftetatstatenvil dekkeOslokommunes
transport- og administrasjonsutgiftertil arbeidoghøyereutdanningi 2013,hvagjelder
kommunensbrukeresomfyller kriterienefor opptaki statligtransportordning.

Det foreslåsat Oslosbrukeremedreisertil utdanningoghøyereutdanninginnlemmesi
denstatligetransportordningenfra dettidspunktenny statligordningerpåplass,og
transporttilbudetåpnesfor brukerefra Oslokommune.

Velferdsetatenmåvidereføretransportordningen til arbeidog høyereutdanninginntil ny
statligtransportordningeretablert.Brukeresomikke kvalifiserertil statlig
transportordning,ogsomfortsatthargyldig transportvedtaknårny statligordninger
påplass,opprettholdersin reiseretti denkommunaleTT-ordningenfrem til
transportvedtaket utløper.
Detanslåsatdettevedinngangentil 2014vil omfatteca.200brukere. Antalletvil gradvis
reduseresfra 2014til 2017,etterhvertsomindividuellevedtakutløper.

3.3.Reisertil dagtilbudog tilrettelagtarbeid
Denstatligetransportordningen omfatterikke transporttil dagtilbudog tilrettelagte
tiltaksplasser for personermeduføretrygd.I Osloerdettetransporttilbudtil ca.550
brukerei TT-ordningen.

Prosjektetanserdetsomurimelig atdissebrukerneskalmistesitt transporttilbudnår
Oslokommune innlemmesi denstatligetransportordningen,og anbefalerat
transporttilbudettil dennebrukergruppenvidereføresi kommunensTT-ordning.

Det foreslåsat ny transportløsningtil dagtilbudog tilrettelagtarbeidog tiltaksplasser
videreføressomendel av TT-ordningen.

3.4.Reisertil spesialbarnehage,grunnskoleog videregåendeskole
Utanningsetatenskontraktom transporttil grunnskoleog tre spesialbarnehagerløpertil
01.08.2014.Velferdsetatenskontrakt omtransport til øvrigespesialbarnehagerog
videregåendeskoleløpertil 01.01.2014.
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I pågåendeutredningomoverføringav TT-ordningentil RuterAS, vurderesogså
åsamleansvaretfor all skoletransporti detteselskapet.I påventeav avklaringog
beslutningtil dette, anbefalesatVelferdsetatenvidereførertransportordningenene
til spesialbarnehageogvideregåendeskolesomendel avTT-ordningen.

4. Reisegarantii TT-ordningen

Bystyrethar i egetvedtakbedtom atdetinnføresreisegarantii TT-ordningen,tilsvarende
garantiordningeninnført av RuterAS.

TT-prosjektetharutredetinnføringavreisegaranti. Det konkludereshermedaten
eventuellgarantiordningbarekanetableresi tilknytning til transportsombestilles
gjennomkommunenskjørekontor.Til annentransport,hvor brukerebestillertransport
direktefra transportør,vil detikke væremulig å førekontroll medverkenhente- eller
fremmetider.Reisegarantikanderforikke innføresi dissetransportene.

Til foreslåttny organiseringav fritidsreiservil brukerselvbestille all transportdirektefra
transportør,ogsåvedbehovfor spesialbiltransport.

Reisertil arbeidog høyereutdanningvil i all hovedsakbli enstatligtransportfra
2014,ogkansåledesikke omfattesav eneventuellkommunalgarantiordning.

Ut fradettevil detbareværeetbegrensetantallbrukerei TT-ordningensomkanomfattes
av eneventuellreisegaranti.Dettevil værebrukeremedreiserett til videregåendeskoleog
ogbrukeresomreisertil dagtilbudeller tiltaksplasser.

Medhenvisningtil ovennevnteforeslårikkeprosjektetpådetnåværendetidspunkt
innføringavordningmedreisegarantii TT-ordningen. Videreføresnåværendeordning
medbestillingav spesialbiltransporti fritidsreiser,kandetværeaktueltå vurdere
spørsmåletpånytt. Dettefordi enreisegarantidakanomfattelangtflerebrukere.

Uavhengigaveventuellinnføringavreisegaranti,påpekerprosjektetviktighetenav
at TT-ordningenorganiseresslik at transportener forutsigbarfor brukerne.Punktlighet
i bestillingstransporterenforutsetningfor at brukernekanplanleggesinedaglige
gjøremålogoverholdesineavtalerog forpliktelser.

5. Ny TT-forskrift

Nårbystyretharvedtattfremtidigetransportløsningeri TT-ordningenvil TT-prosjektet
utarbeideforslagtil ny forskrift for transportav personermedforflytningsvansker. Ny
forskrift måvedtasav bystyretogmåtre i kraft påsammetidspunktsomnye
transportløsningeretableres.
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Bystyretharbedtom at detti l ny TT-forskrift vurderesomogsåbarnunderseksår skal
kunneinnvilgesreiserettmedfritidsreiser. TT-prosjektetharikke registrertfaktisk
etterspørseletterdette, menspørsmåletvil bli drøftetogvurderti arbeidetmed
utformingav ny TT-forskrift.

6. Administrasjon og forvaltning av TT -ordningen

TT-ordningeni Oslo administreresav Velferdsetaten.Ettervedtaki bystyret
utrederTT-prosjektetomdeterhensiktsmessigå overføreansvaretfor TT-ordningentil
RuterAS somendelav et tilpassetkollektivsystem.Nårutredningenavsluttes01.03.2013
vil prosjektetutarbeidesakomfremtidigadministrativforankringavTT-ordningen.

7. Myndighetsutøvelsei TT-ordningen

Prosjektetforutsetteratall myndighetsutøvelsei TT-ordningenfortsattskalligge i
bydelene.Detvil såledesværebydelenesomvurderersøknadomreiseretti
TT-ordningen,fattervedtaki sakeneog forberederklagesakersomskalbehandlesi
Klagenemndfor forflytningssakerfor forflytningshemmede.

8. Økonomiskekonsekvenser
8.1Arbeids- og utdanningsreisr
I 2013,og sannsynligvisgjennom2014,vil arbeids- og utdanningsreiserfortsatt
organiseresavOslokommune.Statenvil gi tilskuddtil gjennomføringogadministrasjon
av transporttil lønnetarbeidog høyereutdanning.Forutsattat statengodtarkommunenes
refusjonskravutgjørdetteeninnsparingpå21,9mill. pr. år.

Velferdsetatenharidentifisertca.250brukeresompr. januar2013anseskvalifisert til
denstatligetransportordningen.Av disseharca.36 % kommunalt transportvedtaksom
utløperi 2013.Ca.21 % avvedtakeneutløperi 2014.Resterendevedtakutløperi 2015,
2016og2017.

Det forutsettesat brukeresomvil få tilsvarendetransportløsningi enstatligordning,
henvisestil dennenårordningenåpnesfor Oslos brukere.Brukeresomikke fyller
kravenefor opptaki denstatligeordningen,eller somvil få envesentligannerledes
transportløsningi statligordning,vil harett til videreføringavkommunalt
transporttilbudut vedtakstiden. Kostnadertil gjennomføringog administrasjonav denne
overgangsordningenmåsåledesvidereførestil utgangenav2017.

Prosjektetforeslåratnåværendetransporttilbudtil dagtilbud,tilrettelagtarbeidog
videregåendeskolevidereføresi dennyeTT-ordningen.Budsjettmidlerknyttettil
gjennomføringog administrasjonav dissetransportene måsåledesfortsattavsettes.

Organiseringenav fremtidigetransportløsningertil arbeid,utdanningogdagtilbudvil
bestemmeomkommunenfortsattvil habehovfor åkjøpekjørekontortjenester.Blir
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behovetfor slike planleggings- og koordineringsfunksjonervesentligmindre,mådet
vurderesomdisseoppgaveneskalleggestil transportørene.Enslik løsningantaså være
merkostnadseffektivfor kommunen. Kommunensutgifter til kjørekontori 2013utgjør
ca.12mill.

8.2Fritidsreiser
Innfçresmodellmed”pengerpåkort” i fritidsreiservil ordningenværeenklereå
organisereog følgeopp.Detvil bl.a.ikke værebehovfor åanskaffetransporttjenester.
Dettevil redusereadministrasjonskostnadertil anskaffelserogkontraktsoppfølging
tilsvarendeett årsverk.Detvil hellerikke værebehovfor kjørekontortjenester for å
koordinerefritidsreiseri spesialbiltransporten.

Kostnaderknyttettil dennemodellenvil avhengeav to forhold:

1. Hvilken reiserettsomtildelesdeulike brukergruppene, dvs.hvilke kronebeløpsom
årlig leggesinn pådeulike reisekortene.

Deterbystyretsomi denårligebudsjettbehandlingenbestemmerhvilke reisebeløp
brukergruppeneskaltildeles.Fritidsreisererutensammenligningdenstørstekostnaden
i TT-ordningen.Det ersåledesherbystyretprimærtkanreguleredensamlede
kostnadeni tjenesten.

2. Hvor myeav tildelt reisebeløpbrukernebenytter.

Brukeremedfritidsreisertarut betydeligfærrereiserenndenreisekvotenbystyret
tildeler i denårligebudsjettbehandlingen,jf pkt. 2.3.Tildelesi ny modellreisebeløp
sommedførerredusertreiserett,mådetpåregnesat underforbruketreduseres.Dette
fordi vi måforutsetteatnåværendebrukeresreisebehovvil væredetsamme.Dettemå
hensyntasnårkostnaderknyttettil ny modellskalberegnes.

Deterberegnetkostnadervedinnfçring av modellmed”pengerpåkort”,
simulertut fra eksemplerpåårligereisebeløpsomkantildelesdeulike
brukergruppene.Beregninger, ogsammenligningermotprognosekostnader
i fritidsreiser2013,følgervedlagt.

9. TT-prosjektetsbehandling av forslag til nye transportløsninger

Forslagtil nyetransportløsningeri TT- ordningenharværtbehandleti prosjektets
referansegruppe22.01.2013og i styringsgruppen31.01.2013.

9.1. Behandlingi referansegruppen
Referansegruppensmerknaderog innspill til forslagtil nyetransportløsningerer
innarbeideti saken.
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Til forslag3.1– Fritidsreiser,presiserer brukerorganisasjoneneatdealle er sterktimot at
fritidsreiseri TT-ordningenorganiseresettermodell”pengerpåkort”. Organisasjonene
menerdettevil ødeleggedengodeTT-ordningenOslokommuneharetablert,og redusere
brukernesmulighetertil å leveaktivesosialeliv.
Brukerorganisasjoneneharsamletargumentertmotslik ordningi uttalelseav13.12.2012
Fremtidigorganiseringav fritidsreiseri TT-ordningen.Brukerorganisasjonenesuttalelse
følgersomvedleggtil saken.

9.2 Behandlingi styringsgruppen
Styringsgruppenbehandletforslagtil nyetransportløsningeri TT-ordningeni møte
31.01.2013.

Representantenfra rådetfor funksjonshemmedestøtterikke prosjektetsforslag
omå organiserefritidsreiserettermodell”pengerpåkort”. Rådethartil dette
oversendtenegenuttalelseav31.01.2013somfølgersakensomvedlegg.Representanten
fra rådetfor funksjonshemmedetilslutter segøvrigeforslagtil nyetransportløsninger.

Øvrigerepresentantertilsluttet segprosjektetsforslagtil nyetransportløsningeri
TT-ordningeni Oslokommune.

Vedlegg: Uttalelsefra brukerorganisasjoneneav 13.12.2012– fremtidigorganisering
av fritidsreiseri TT-ordningen
Uttalelsefra rådetfor funksjonshemmede– TT-prosjektet2011– 2013
foreløpigekommentarer
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