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Horingssyar om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt
arbeid (VTA)

Viser til høringsnotat datert 25.06.2010. I notatet sees det på muligheten for å innta en ny
bestemmelse i lov av 10.desember 2004 nr.76 om arbeidsmarkedstjenester som regulerer krav
til politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid — VTA.

Målgruppen for tiltaket VTA er personer som har — eller i nær fremtid forventes å få —
innvilget varig uførepensjon. Utviklingshemmede utgjør Pt 35 % av de som er i tiltak i VTA.
Vurdering av å ta inn den omtalte nye bestemmelsen er knyttet opp mot beskyttelseshensyn
for denne gruppen.

Utviklingshemmede utgjør en uensartet og mangfoldig gruppe. Samlet sett er gruppen sårbar
og har et særlig behov for beskyttelse ut fra dette. Et VTA tiltak bygger nettopp på dette; det
skal være en trygg, forutsigbar og vernet ramme for arbeid og aktivitet.

Vi mener at kravet til politiattest skal omfatte både arbeidsledere og tiltaksdeltakere i VTA.
Kravet må også gjelde dem som allerede er i VTA - arbeid. Et krav om botid i Norge i 5 år
for personer som kommer fra land utenfor EØS ville i praksis bety et yrkesforbud for en
gruppe av befolkningen. Vi mener at man som hovedregel må basere seg på opplysninger
som går fram av den norske attesten.


