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FORSLAG: 
 
Forslag fremsatt i komiteen: 
 
Forslagene ble fremmet av Rune Gerhardsen på vegne av A, Heidi Rømming på vegne av SV, 
Audun Rødningsby på vegne av V og Hans Petter de Fine på vegne av R. 
 
Organisatorisk plassering: 
 
SV foreslo: 
 
Byrådet bes snarlig fremme sak om den organisatoriske plasseringen av TT-ordningen, 
herunder en særskilt vurdering av overføring av ansvar til Ruter AS.  
 
R foreslo: 
 
TT-ordningen flyttes fra bydelene og Helse- og velferdsetaten til en byomfattende enhet.  
 
V foreslo: 
 
Byrådet bes fremme sak der overføring av sentrale støttefunksjoner knyttet til TT-ordningen, 
herunder inngåelse av rammeavtaler med transportører m.v., fra Helse- og velferdsetaten til 
Ruter AS blir vurdert. 
 
Prøveprosjektet: 
 
SV foreslo: 
 
Byrådet bes fremme forslag til hvordan et samordnet tilpasset transporttilbud konkret 
gjennomføres. Samkjøringsordninger må være et supplement til dagens TT-ordning, og ha 
som mål at den enkelte TT-bruker i større grad får dekket sitt transportbehov. Planleggingen 
av et slikt prosjekt må skje i nær dialog med brukerorganisasjoner, bydeler og transportører. 
Byrådet bes gå i dialog med Helse Sør-Øst og NAV ang. samordning av tilrettelagt transport. 
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Andre forslag: 
 
V foreslo: 
 
Byrådet bes vurdere ulike muligheter og modeller for å øke tildelingen av TT-fritidsreiser til 
henholdsvis barn under 7 år med nedsatt funksjonsevne og mennesker over 67 år med nedsatt 
funksjonsevne.   
 
R foreslo: 
 
1. Brukere over 67 år skal ha rett på like mange turer som brukere under 67 år. 
 
2. Egenandelen for en TT-tur settes tilsvarende forhåndskjøpt kollektivtransportbillett. 
 
3. Byrådet bes finne en praktisk løsning som gjør at ordningen omfatter muligheten til å reise 
ut over Oslo kommunes grenser, og tilbake, i hvert fall til nærliggende kommuner.  
 
 
Votering: 
 
Komiteens voteringsrekkefølge ble fulgt: 
 
Organisatorisk plassering: 
SVs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R). 
Rs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R). 
Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Prøveprosjektet: 
SVs forslag, unntatt siste setning, ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R). 
SVs forslag, siste setning, ble enstemmig vedtatt. 
 
Andre forslag: 
Vs forslag ble vedtatt mot 25 stemmer (H og F). 
Rs forslag 1 ble forkastet mot 3 stemmer (R). 
Rs forslag 2 og 3 ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV og R).  
 
Byrådets forslag: 
Byrådets innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Byrådets innstilling pkt. 3 ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV og R). 
 
 
Etter dette er bystyrets vedtak: 
 
1. 
Evalueringen av TT-ordningen tas til orientering. 
 
2. 
Det gjennomføres åpen anbudskonkurranse om ordinær TT-transport. 
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3. 
Byrådet gjennomfører i samarbeid med Ruter AS, aktuelle bydeler og brukerorganisasjoner 
prøveprosjekter med samordning og bestillingstransport av fritidsreiser knyttet til TT-
transport. Prosjektet skal pågå i tre år hvorav 2009 skal brukes til å forberede prøveprosjektet. 
 
Byrådet bes gå i dialog med Helse Sør-Øst og NAV ang. samordning av tilrettelagt transport. 
 
4.  
Byrådet bes fremme sak der overføring av sentrale støttefunksjoner knyttet til TT-ordningen, 
herunder inngåelse av rammeavtaler med transportører m.v., fra Helse- og velferdsetaten til 
Ruter AS blir vurdert. 
 
5.  
Byrådet bes vurdere ulike muligheter og modeller for å øke tildelingen av TT-fritidsreiser til 
henholdsvis barn under 7 år med nedsatt funksjonsevne og mennesker over 67 år med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
 
 
 
 
 
Oslo bystyres sekretariat, den 12. juni 2009 
 
 
 
Siv Songedal 
 
Godkjent og ekspedert i papirform med underskrift 


