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Høringssvar —levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming

ASVL, Arbeidsgiver og interesseorganisasjonen for 228 Vekstbedrifter, er glade for å bli invitert til å
avgi høringsuttalelse på utsendt høringsnotat. Vi er også glade for at det kommer en
stortingsmelding i løpet av året.

ASVL er opptatt av arbeid for mennesker med utviklingshemming, og våre høringsinnspill gjelder
arbeidsaspektet.

I høringsnotatet er det lite fokus på arbeid til utviklingshemmede, og notatet likestiller på mange
måter arbeid og dagaktivitet.

For lite fokus på arbeid
ASVL mener at arbeid må få en større plass og bli ett av de sentrale områdene i en
stortingsmelding. Vi mener det er viktig å løfte frem den samfunnsøkonomiske verdien av Varig
tilrettelagt arbeid (VTA), et arbeidsmarkedstiltak der mange av arbeidstakerne er
utviklingshemmede. ASVL vil også vektlegge verdien Varig tilrettelagt arbeid har for livskvaliteten
til den enkelte.

For å dokumentere dette, viser vi til mastergradsforskning. Vi har vedlagt tre arbeider som sier noe
om de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene av et arbeidstilbud (VTA) , og hva
arbeidstilbudet betyr for den enkelte.

Masteroppgave 1 (Laland og Andersen, Norges Handelshøyskole 2011)

Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid? Masteroppgaven dokumenterer at stat og
kommune kan spare over 200 000 kr. per person dersom den det gjelder får tilbud om
tilrettelagt arbeid fremfor en dagsenterplass.

Masteroppgave 2 (Igland og Sandal, Norges Handelshøyskole 2011)

De lønnsomme arbeiderne. En samfunnsøkonomisk analyse av Varig tilrettelagt arbeid
(VTA). Masteroppgaven konkluderer med at varig tilrettelagt arbeid er en
samfunnsøkonomisk lønnsom sysselsettingsordning.

Masteroppgave 3 (Fretheim, Høgskolen i Akershus 2010 )

Arbeid og livskvalitet. Masteroppgaven fokuserer på verdien av Varig tilrettelagt arbeid
(VTA) og arbeidets betydning for livskvaliteten
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Alle de tre masteroppgavene er tidligere overlevert departementet, de finne også på ASVLs
hjemmeside (http://asvl.no/asvl/fagutvikling/forskning_og_fagrapporter/).

Viktigheten av lærekandidatordningen
ASVL vil videre be om at lærekandidatordningen tas inn i stortingsmeldingen som et viktig
virkemiddel for å sikre utviklingshemmede kan få en formell kompetanse som kan bidra til at de får
arbeid.

Mange Vekstbedrifter kan i dag tilby et lærekandidatløp, og vi ønsker at alle bedriftene kan tilby det
gjennom at myndighetene utarbeider en nasjonal avtalemal for lærekandidatordningen. Malen bør
ta utgangspunkt i den avtalen som er utarbeidet i Vestfold.

ASVL ser frem til at arbeid blir et område som blir løftet inn i stortingsmeldingen som kommer i
løpet av året.

Med vennlig hilsen
For ASVL

Torstein Fosv ld
Fagsjef
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Dag Sandvik
Direktør
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