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Til 
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Postboks 8019 Dep 

0180 OSLO        

  

  

Høringsuttalelse fra Tysfjord kommune på rapporten «Et NAV med muligheter. Bedre 

brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet.» 

  
Arbeids- og sosialdepartementet presenterte 9. april 2015 sluttrapporten til ekspertgruppen som 

har hatt som oppgave å gjennomføre en helhetlig undersøkelse av NAV, ledet av Sigrun Vågeng. 

Rapporten heter «Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 

arbeidsmarkedet.»  

  

Departementet har sendt rapporten ut på høring, med frist 7. september 2015. 

  

Tysfjord kommune er spesielt kritisk til forslaget om å overflytte ansvaret for Varig tilrettelagt 

arbeid fra stat til kommune. 

En overflytting av ansvaret vil innebære at tiltaket ikke lenger vil være en del av 

arbeidsmarkedspolitikken. I stedet blir tiltaket en del av den kommunale oppgaveporteføljen, der 

omsorg og aktivitet står i fokus, og ikke arbeid.  

  

Selv om VTA -tiltaket ikke er en type tiltak som har overgang til arbeid som hovedmål er det 

viktig at man anerkjenner tiltaket som arbeid og ikke aktivitet. 

  

I sin tid var ansvarsreformens mål blant annet var å sikre at utviklingshemmede ble 

inkludert/integrert i sosialt liv og at arbeid til denne gruppen skulle forankres der arbeid for alle 

andre var forankret, med andre ord i den statlige arbeidsmarkedspolitikken. Forslaget om 

overflytting av ansvar er et brudd på denne forutsetningen. 

  

Å flytte ansvaret for jobb til utviklingshemmede fra stat til kommune vil være å diskriminere 

denne gruppen, ettersom dette arbeidsmarkedstiltaket blir det eneste som skal være forankret på 

kommunalt nivå. Utviklingen av arbeidsplassene til utviklingshemmede vil bli satt flere tiår 

tilbake. 

  

Det statlige VTA-tiltaket har gitt svært mange utviklingshemmede inkluderende og virkelige 

jobber i bedrifter som skaper store verdier for samfunnet. Tiltaket har gitt stolte og gode 

medarbeidere som igjen har ført til høy livskvalitet for mennesker med et vanskelig 
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utgangspunkt i livet. Etter vårt syn vil det være uforsvarlig å endre ansvaret og organiseringen av 

dette tiltaket, som faktisk fungerer slik det forutsatt.  
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