TT-kort
Transporttjenesten for
funksjonshemmede
i Trøndelag

01.01.2022

TT-ordningen - bestilling og bruk
1.

Du bestiller til nærmeste transportør som har
godkjent løyve for kjøring mot vederlag.

2.

Trenger du spesialbil/maxitaxi oppgir du det ved
bestilling. Det må påregnes ekstra ventetid ved slik
transport, så bestill i god tid.

3.

Du får transport fra dør til dør.

4.

Du leverer TT-kortet ved reisens start og signerer
til sjåføren ved reisens slutt. Ledsager kan signere
ved behov.

5.

Du betaler en egenandel på 20% av de totale
transportkostnadene. Ungdom mellom 10 og 20 år
betaler 10% egenandel.

6.

Du kan reise når du vil, hvor du vil, og så langt du
vil. TT-kortet gjelder i hele Norge, men hvis du
benytter drosje utenfor Trøndelag fylke, må du
sjekke på forhånd at TT-kortet kan benyttes.

7.

TT kortet skal ikke benyttes ved reiser til lege,
sykehus (kontakt Pasientreiser). Det skal heller
ikke benyttes til skole- og arbeidsreiser.

8.

Som godkjent bruker får du tilsendt et TT-kort med
beløpet som er tildelt deg fra kommunen.
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9.

Beløpet fastsettes av fylkeskommunen halvårlig og
kan variere for den enkelte periode. Nytt beløp
overføres automatisk til ditt kort 2 ganger pr år.
1.januar og 1.juli.

10. Det tildeles ikke ekstra beløp i tildelingsperioden.
Du er selv ansvarlig for å disponere midlene best
mulig fram til neste tildeling (1.januar og 1.juli).
11. Har du behov for ledsager, kan ledsageren reise
uten ledsagerbevis. Ledsageren må stige på og av
på samme sted som TT-brukeren.
Noen fylker har krav til ledsagerbevis. Her kan du
vise til at dette ikke er nødvendig for brukere fra
Trøndelag.
12. TT-ordningen skal kun dekke TT-brukerens
reiseandel. TT-brukers mindreårige familie (barn
under 16 år) reiser vederlagsfritt.
13. Ved samkjøring med andre eller transport av flere
TT-brukere skal sum deles pr person.
Alle TT-brukere betaler sin egenandel.
14. Misbruk av TT-ordningen vil føre til inndragning av
TT-kortet.

For fullstendig informasjon: se Retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag.
Disse fås hos kommunen eller på kommunens og fylkeskommunens websider.

3

Kontakt
Det er din bostedskommune som er saksbehandler, så
er det noe du lurer på om TT-ordningen tar du kontakt
med dem.
NB! Skal du flytte så meld adresseendring til
kommunen i god tid.

Hvor mye har jeg igjen på kortet?
Telefon:

Ring 51 90 90 01 – åpent hele døgnet.

SMS:

Send brukernummer til 40 46 60 00

Internett:

www.rtt.no/tt og tast inn brukernummer.

De fleste transportører kan også sjekke restbeløp i sitt
billett-/taksametersystem.

Skadet eller mistet TT-kort
Ring 51 90 90 01

Husk
TT-kortet er strengt personlig, og skal ikke benyttes av
andre. Vær forberedt på å vise legitimasjon.

God tur! ☺
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