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Nye oppgaver til kommunene. Høringssvar fra Virke.  

 

Hovedorganisasjonen Virke representerer 20 000 virksomheter med 225 000 ansatte i 

næringslivet og ideell sektor. Virke er positiv til kommunereformen. Målsettingen må 

være å etablere en kommunestruktur som er tilpasset fremtidige utfordringer og 

oppgaveløsninger. Kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse og være rustet til å 

levere gode tjenester til innbyggerne og næringslivet. Det gjelder eksisterende 

oppgaver inne bl.a. omsorg, og det gjelder evt. overføring av nye oppgaver til 

kommunene Nedenfor kommenterer vi noen av de foreslåtte oppgaveoverføringene.  

 

1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg  

Virke har ingen merknad til at idrettsfunksjonell godkjenning hos kommunene utvides 
til svømmeanlegg. Virke vil imidlertid påpeke problemstillingen knyttet til 
kryssubsidiering og at det må være like vilkår mellom private og kommunale 
idrettsanlegg. Virke mener det bør gis veiledning om dette til saksbehandlere 
i kommunene som skal behandle søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 
og søknader om spillemidler i kommunene.  

 

2. Varig tilrettelagt arbeid 
Dersom ansvaret for VTA overføres til kommunene må tildeling av plasser  skje på en 
måte som gjør at det  landsdekkende behovet blir ivaretatt også i fremtiden. Dette er 
spesielt viktig for de mest sårbare gruppene. Forsøksordningen for overføring til 
kommunene må skje i tett samarbeid mellom brukerne, virksomhetene som leverer 
tjenestene og ansvarlige myndigheter. 
 
Arbeidsmarkedsbedriftene gir ikke bare tilbud til personer hvor varig tilrettelagt tilbud 
(VTA) er nok for å skape stabilitet i livet, men også til personer som får bo- og 
omsorgstjenester. Brukerne er i en kompleks situasjon med en eller flere diagnoser. 
VTA har ofte brukere fra mange av landets kommuner. Forutsetningen for 
arbeidstilbudet til disse menneskene er tildeling av VTA-plasser som ser over 
kommune- og fylkesgrenser. 

 

3. Overføring av ansvar for enkelte rehabiliteringstjenester fra 

spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
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Virke mener at de kompetansekrevende, intense og komplekse arbeidsrettede 

rehabiliteringstilbudene som bl.a. setter store krav til samtidig og koordinert 

samhandling på tvers av fag og etatsgrenser, bør forbli i spesialisthelsetjenesten. Virke 

viser også til at de regionale helseforetakene krever at alle delytelsesleverandører 

innen rehabilitering har et overordnet fokus på tilbakeføring til arbeid. Vi mener det at 

det av den grunn også er viktig å beholde fagmiljøer innen arbeidsrettet rehabilitering 

i spesialisthelsetjenesten for å sikre FoU-delen av fagfeltet. 

 

Det er bred enighet om at de rehabiliteringstjenestene som er kompetansekrevende 

og har høy intensitet og stor kompleksitet, bør forbli i spesialisthelsetjenesten (IS 

1947). I Helsedirektoratets rapport «Gjennomgang av rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten. Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene?» 

anbefaler direktoratet at den delen av rehabilitering med arbeid som mål 

(arbeidsrettet rehabilitering), som i dag ligger i spesialisthelsetjenesten, ikke bør 

overføres til kommunene før eventuelt lignende kompetanse finnes der. Denne 

innstillingen følges opp i Stortingsmelding NR 14, «Kommunereformen – nye oppgaver 

til større kommuner», der det presiseres at tiltak som har til formål å holde eller få folk 

tilbake i arbeid, bør fortsatt være et statlig ansvar.  
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