
ENDRINGER I TT-ORDNINGEN I TRØNDELAG gjeldende fra 01.01.2020: 
 

• Nye beløp 

Grunnbeløpet er ved tildeling 01.01.20 endret fra 4000 kr til 3000 kr. Tildelingen gjelder for bruk 

av TT-ordningen fram til 30.06.20. Ny tildeling for 2. halvår 2020 vil skje den 1. juli. 

 

Kategori Tildelt 

2. halvår 2019 

Tildelt 

1. halvår 2020 

Ordinær bruker 0 – 9,9 km 4.000 kr 3.000 kr 

Ordinær bruker 10 – 19,9 km 7.900 kr 5.900 kr 

Ordinær bruker 20 – 29,9 km 11.800 kr 8.900 kr 

Ordinær bruker over 30 km 15.600 kr 11.700 kr 

Periodisk bruker 0 – 9,9 km 2.000 kr 1.500 kr 

Periodisk bruker 10 – 19,9 km 3.950 kr 2.950 kr 

Periodisk bruker 20 – 29,9 km 5.900 kr 4.450 kr 

Periodisk bruker over 30 km 7.800 kr 5.850 kr 

 

Bakgrunnen for at grunnbeløpet er redusert, er at antall TT-brukere har økt i tillegg til at hver 

enkelt TT-bruker bruker ordningen mer enn tidligere. Det fylkeskommunale budsjettet til TT-

ordningen er uendret. 

 

Brukere i utvidet TT-ordning (rullestolbrukere, blinde og sterkt synshemmede som inngår i statlig 

finansiert ordning) har ikke fått endret tildelingsbeløpet.  

 

OBS! Endring av beløp er ikke et enkeltvedtak og gir ikke klageadgang. 

 

• Nye målepunkt for avstand 

I enkelte kommuner er det satt flere målepunkt (Trondheim, Indre Fosen og Lierne).  

 

TT-ordningen er innrettet slik at brukere som bor mindre sentralt og langt unna et tettsted skal få 

tildelt et større reisebeløp enn de som bor sentralt og nært tettstedene/servicefunksjonene. 

Dette gjøres ved at det i hver kommune opereres med såkalte målepunkt (tettsted) som det 

måles avstand til.  

 

I kommunene Trondheim, Indre Fosen og Lierne er det fram til nå operert med målepunkt som 

har gitt noen brukere store tildelingsbeløp til tross for at avstanden til nærmeste tettsted er kort. 

For å gjøre fordelingen av TT-midlene mer riktig vil det fra 01.01.2020 ligge til grunn nye 

avstandsmålinger for flere brukere.  

 

Fylkeskommunen har sendt ut brev til TT-brukere som er berørt av dette. 

 

• Godkjenningsnemnd 

Det er satt krav om godkjenningsnemnd i kommunene, jf Retningslinjenes pkt 3.5. Nemnda bør 

bestå av helsepersonell og ha medvirkning fra brukerorganisasjonene. Kommuner kan gjerne 

samarbeide om felles godkjenningsnemnd. 

 

• Max kjørelengde pr tur 

60 km 

Kostnad utover 60 km dekkes ikke av TT-ordningen og skal betales av TT-brukeren. 

Det gis ikke anledning til å starte «ny tur» på samme strekning etter kjørte 60 km. 

 



• Ungdomsrabatt 

10% egenandel for brukere mellom 10 og 20 år. 

Dette legges inn i den enkeltes TT-kort, så det vil registreres automatisk. 

Rabatteringen gjelder kun for ungdom. TT-brukere under 10 år og over 20 år betaler 20% 

egenandel som tidligere. 

 

• TT-brukers barn 

Barn av TT-brukere, under 16 år, kan følge gratis. 

 

• Samkjøring 

Ved samkjøring med andre passasjerer skal alle betale sin andel av turens totale kostnad. TT-

brukeren belastes for sin andel og betaler egenandel av dette beløpet. Dette gjelder også ved 

transport av flere TT-brukere. Sum deles pr bruker og alle betaler sin egenandel.  

 

• Flytting innen Trøndelag 

Flytting skal meldes bostedskommune snarest. Dette for å bli tildelt riktig tildelingsbeløp og for å 

kunne fortsette å bruke TT-kortet i eventuell ny bostedskommune. 

 

• Misbruk 

TT-kortet er personlig og skal ikke brukes av andre. Dvs. heller ikke av ektefeller og 

familiemedlemmer. TT-bruker skal kunne legitimere seg. 

 

 


