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Horingsnotat - kommunal medlinansiering av landsdekkende tilbud varig tilrettelagt
arbeid (VTA) - forskriftsendring

Byradet i Bergen hehandlet denne sak i motet 25.08.11 og fattet slikt vedtak:

I. Bergen kommune gir sin tilsluming til departementets forslag til endring i forskrift 11.
desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettende tiltak mv. § 11-7.

2. Melding om vedtak oversendes bystyrets kontor

Til nærmere orientering følger byradets saksutredning vedlagt

Med vennlig hilsen

Kopi til: Postmottak bystyrets kontor

Olberg
spL. talradgiver



Dato: 5. august 2011

Byrådssak 1339/11

Byrådet

Horingsuttalelse til forslag til endring av kommunal medfinansiering av
landsdekkende tilbud varig tilrettelagt arbeid (VTA) - forskriftsendring

BJOL SARK-03-20 103312-25

Hva saken gjelder:
Saken gjelder en henvendelse fra Arbeidsdepartementet vedr. et forslag om endringer i
forskrift om en typc arbeidsrettet tiltak. Konkret dreier det seg om kommunal medfinansiering
av landsdekkende tiltak for varig tilrettelagt arbeid. 1denne sammenheng innebærer dette
finansiering av tilbud om varig tilrettelagte tiltaksplasser for helt spesielle grupper (f cks.
dovblinde), hvor deltakerne kommer fra hele landet og det kun er noen få tilbud på landsbasis.
Departementet peker på at det er fare for at slike spesielle tilbud for små grupper deltakere, vil
kunne bli nedlagt dersom medfinansieringen ikke blir endret.

Målgruppen for tiltaket VTA befinner seg i skjæringspunktet mellom den nasjonale
arbeidsmarkedspolitikken og kommunens ansvar for personer som ikke forventes å være
tilgjengelige for det ordinære arbeidsmarkedet. Det foreligger derfor en kommunalt
medfinansieringsansvar for VIA-plasser.

Selv om omfanget av problemet med medfinansieringen gjelder et lite antall personer, ønsker
departementet å fordele medfinansieringsansvaret på en mer rettferdig og hensiktsmessig
måte enn i dag for kommuner som tilbyr landsdekkende tilbud om VTA. Dette er viktig for at
slike spesielle tilbud skal kunne eksistere, og for å begrense risikoen for at tilbudene blir
nedlagt som folge av omleggingen av medfinansieringsansvaret i 2009. Det kan ikke
forventes at kommuner generelt vil tilby slike tiltak for sine innbyggere, ettersom det vil bli
for få deltakere og for kostbart. Departementet foreslår derfor at medfinansieringsplikten i
fremtiden skal knyttes til deltakernes opprinnelige bostedskommunc for denne typen tilbud.
Med deltakerens opprinneli2e bostedskommune menes bostedskommune ved innsoking til
VIA-tiltaket.

De okonomiske konsekvensene av fbrslaget vil i forste rekke være en omfordeling av
medfinansieringskostnadene mellom kommuner, slik at kommuner hvor tiltaksarrangoren er
lokalisert får mindre kostnader og disse fordeles på flere kommuner rundt i landet etter hvor
deltakerne opprinneli2 innsokes fra. Antall personer dette gjelder, kan i dag anslås til om lag
150 personer.
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Saken har begrensete økonomiske konsekvenser for Bergen kommune. Men som en blant de
større kommuncne hvor det kan være aktuelt å etablere denne type landsdekkende tilbud, er
det prinsipielt viktig å få avklart hvilket medfinansieringsansvar staten legger opp til ved
gjennomføring av denne type tiltak.

Det fremlagte forslag til forskrift om endringer i forskrift l 1. desember 2008 nr. 1320 om
arbeidsrettede tiltak mv., gir slik byrådet vurderer en nødvendig avklaring på disse
forholdene. Forskriften § 11-7 skal lyde:

Tiltaksarrangør mottar statlig driftstilskudd. Driftstilskuddet utgjor en fast, månedlig
sats per godkjent tiltaksplass.

Tiltaksarrangor mottar i tillegg kommunalt tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent
av det statlige tilskuddet. Tilskuddet betales av deltakernes bostedskommune i henhold
til lov av 16.januar 1970 om folkeregistrering. Tilskudd til deltakelse i landsdekkende
tilbud betales av deltakernes bostedskommune ved innsøking til Oltaket.

Arbeids- og velferdsetaten godkjenner hva som regnes om landsdekkende tilbud.

Horingsfristen er satt til I. september 2011.

Vedtakskompetanse:

Byrådets fullmakter § 5:
Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Iløringsuttalelser i
prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininaer, skal avgis av bystyret.
Horingsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til
orientering.

Foreliggende sak anses verken for å være prinsipiell eller som en sak som krever politiske
avveininger.

Byråden for linans. konkurranse og omstilling innstiller til hvnïdet a fatte folgende

vedtak:

I. Bergen kommune gir sin liklutning til departementets forklag til endring i H'skrift I I.
desember 20Oti nr. 1320 om arbeidkrettende tiltak in,§ I 1-7.

2. Melding om vedtak oversondes bystyrets kontor.

Liv Rossland
byråd for finans, konkurranse og omstilling


