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1. Formål
Formålet med ordningen er å sørge for et tilpasset transporttilbud for personer med
funksjonsnedsettelse som skal gi disse muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet
som den øvrige befolkningen. Ordningen gjelder for personer som på grunn av
funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmiddel og skal bidra til at
personer med funksjonsnedsettelse som bor i Agder har et alternativt transporttilbud.
Etter hvert som de kollektive transportløsningene gjennom økt fleksibilitet og
universell utforming blir et reelt alternativ for mennesker med funksjonsnedsettelse,
vil dette ses i sammenheng med TT-ordningen i Agder.
TT-ordningen skal ikke brukes til 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.
2. Vilkår for å komme med i ordningen
For å komme med i ordningen må søkeren oppfylle disse vilkårene:
a) Søkeren må være folkeregistret som bosatt i Agder.
b) Søkeren må være i skolepliktig alder
c) TT-ordningen gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse,
(herunder rullestolbrukere, blinde og svaksynte uavhengig av alder) ikke kan
benytte offentlig transportmiddel. Med offentlig transportmiddel menes ordinær
kollektivtrafikk, bestillingstransport og serviceruter. Det skal være direkte
sammenheng mellom varig funksjonsnedsettelse og manglende evne til å
bruke kollektive transportmidler.
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3. Avgrensing av vilkår for å komme med i ordningen
Følgende er ikke omfattet av TT-ordningen:
a)
b)
c)
d)
e)

Personer som kan benytte offentlig transportmiddel.
Personer som disponerer bil og selv kan kjøre den.
Barn under skolepliktig alder
Personer som har funksjonsnedsettelser i kortere perioder.
Manglende kollektivtilbud er ikke noe vilkår for å komme med i ordningen.

Personer med fast plass på sykehjem eller i annen boform med heldøgns omsorg
kan godkjennes på individuelt grunnlag hvis de for øvrig tilfredsstiller kravene.
4. Økonomi
Omfang og økonomiske rammer av Agder fylkeskommunes transporttilbud til TTbrukere fastsettes årlig i budsjett. For å styre ordningen innenfor vedtatte
økonomiske rammer vil tildelingsbeløpene kunne endres mellom perioder. Brukere
og kommuner vil motta varsel om eventuelle endringer før de trer i kraft. Endringer i
tildelingsbeløp skal behandles av Råd for personer med funksjonsnedsettelse i
Agder, Fylkeseldrerådet og Hovedutvalg for samferdsel.
5. «TT kort»
Godkjente brukere blir tildelt et personlig reisekort. Reisekortkortet inneholder
elektronisk informasjon som viser brukerens rettigheter i forhold til TT-ordningen. TTbrukeren må ved forespørsel kunne vise legitimasjon som samsvarer med registrert
kortinformasjon. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Tap av kort
meldes til kortutstederen som utsteder nytt kort. Kostnader for nytt kort trekkes av
reisekontoen. Ved flytting er brukeren forpliktet til å melde adresseendring til
fraflyttingskommunen, som melder dette videre til kortutstederen. Dersom gyldig
reisekort ikke kan forevises må bruker betale turen selv.
6. Reisekonto, grunnbeløp og tilleggsbeløp
Godkjente TT-brukere tildeles et grunnbeløp på en reisekonto/verdikort.
Grunnbeløpet er likt for alle TT-brukere i ordningen.
Det tildelte beløpet er kun disponibelt for det halvåret det er tildelt, og kan ikke
overføres til påfølgende periode. Alle brukere får tildelt nytt beløp to ganger i året,
henholdsvis 1. januar og 1. juli. Avregning skjer via taksameter/andre
betalingsløsninger/ billettsystem og registreres i ettertid. Saldo på kort fremkommer
på taksameter. Reisekonto kan ikke overtrekkes. Eventuelt overskytende beløp må
betales av brukeren.
7. Tilskuddssatser
Agder fylkeskommune fastsetter hvert år grunnbeløp som tildeles;
a) Søkere med behov for transportmiddel som oppfyller tekniske krav til transport
av elektrisk rullestol eller annet nødvendig tekniske utstyr, tildeles et ekstra
tilskudd tilsvarende et grunntilskuddet per år. Gjelder rullestolbrukere som må
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sitte i rullestolen og sikres i denne under transporten. Stolen må være tildelt
gjennom NAV.
b) Søkere som er blinde eller har synssvekkelser (jf TT ordningen) tildeles et
ekstra tilskudd på halvparten av grunntilskuddet per år.
c) Søker som bor mer enn 20 km fra kommunesenter (servicesenter e.l.), tildeles
et ekstra tilskudd på halvparten av grunntilskuddet per år. Kommunesenter
defineres som avstand fra bopel til et naturlig sentrum i kommunen.
8. Søknaden
Søknaden stiles til hjemkommunen/fylkeskommunen på fastsatt skjema vedlagt
legeerklæring. Søknader pga syn må vedlegges uttalelser fra øyelege eller annen
sakkyndig. Det er ikke nok med uttalelse fra optiker.
9. Egenandel
TT-bruker skal betale egenandel. Egenandel utgjør et fastsatt kronebeløp og skal
betales direkte til transportør
10. Misbruk og endrede vilkår
Misbruk av TT-ordningen vil føre til inndragning av brukerkortet. Ved slikt misbruk
kan brukeren også utestenges fra TT-ordningen i inntil to år.
Innehaveren av kortet skal underrette fylkeskommunen om endrede forhold som kan
ha betydning for tilbudet. Kortet kan tilbakekalles eller endres dersom brukeren ikke
lenger oppfyller vilkårene i over, og for øvrig så langt det følger av forvaltningsloven.
Den som flytter fra Agder mister tilbudet og må levere inn kortet.
11. TT-kortet
Tap av TT-kort skal meldes til fylkeskommunen. Utstedelse av TT-kort første gang er
gratis. Hvis TT-kortet er tapt, må brukeren selv betale for nytt kort.
12. Endrede forhold og brudd på reglementet
Innehaveren av kortet skal underrette fylkeskommunen om endrede forhold som kan
ha betydning for tilbudet.
Kortet kan tilbakekalles eller endres dersom brukeren ikke lenger oppfyller vilkårene
over, og for øvrig så langt det følger av forvaltningsloven.
Kortet kan tilbakekalles av fylkeskommunen ved misbruk. Ved slikt misbruk kan
brukeren også utestenges fra TT-ordningen i inntil to år.
Den som flytter fra Agder mister tilbudet og må levere inn kortet.
13. Klage på vedtak
Vedtak om avslag på søknad eller tilbakekalling av kortet kan, i henhold til
forvaltningsloven, påklages til Agder fylkeskommunes klageutvalg – fylkesutvalget
som klageutvalg. Det samme gjelder vedtak om utestenging.
14. Endring av reglementet
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Rettigheter og plikter som er fastsatt i eller følger av vedtak fattet i medhold av dette
reglementet, kan på ethvert tidspunkt endres, også med virkning for den som er
tildelt kort som ikke er utløpt.
15. Ikrafttredelse og overgangsordning
Dette reglementet trer i kraft ………. .
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