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Arbeidsdepartementet - Høring - Kommunal medfmansiering av landsdekkende
tilbud varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Vi viser til høringsnotat av 18. mai 2011 angående endring av forskrift om
arbeidsrettede tiltak § 11-7 Tilskudd til tiltaksarrangør.

Helsedirektoratet har gjennomgått høringsnotatet og har følgende merknader:

Ifølge forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-7 mottar tiltaksarrangør av landsdekkende
tilbud om varig tilrettelagte arbeidsplasser statlig driftstilskudd med en fast, månedlig
sats pr. tiltaksplass. I tillegg mottar tiltaksarrangør et tilskudd fra deltakernes
bostedskommune på minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Det kommunale
tilskuddet betales etter forskrift av 2009 av deltakernes bostedskommune i henhold til
lov av 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.

Ved at deltakerne melder flytting til kommunen som eier bedriften, blir denne
kommunen bostedskommune og derved pliktig til medfinansiering av tiltaksplassene.
Særlig for mindre kommuner med landsdekkende tilbud av VTA kan dette utgjøre en
økonomisk belastning, fremgår det at høringsnotatet.

Direktoratet har ikke innvendinger mot at kommunens medfinansieringsplikt overføres
til den opprinnelige bostedskommunen, det vil si den kommunen hvor deltakerne er
bosatt ved innsøking til tiltaket, slik departementet foreslår.
Vi forutsetter imidlertid at en omlegging av kommunal medfinansiering vil sikre at de
som trenger det, får tilbud om en varig tilrettelagt arbeidsplass.

Kostnadene for opprinnelig bostedskommune må ikke føre til at kommunen vegrer seg
mot å finansiere et slikt tilbud for innbyggere med behov for varig tilrettelagt
arbeidsplass utenfor egen kommune.

Det statlige tilskuddet til ordningen må opprettholdes.

Høringsnotatet omtaler ikke eksisterende § 11-7, 3. ledd, der det står følgende:
"Det kan også gis tilskudd etter bestemmelsene i § 12-2 til § 12-4.".
De sistnevnte paragrafene omfatter tilskudd til teknisk tilrettelegging, tilskudd ved
opprettelse av nye tiltaksplasser og tilskudd til omstrukturering.
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Dagens 3. ledd er ikke gjentatt i forslaget til ny § 11-7, slik forslaget lyder i
høringsnotatet. Helsedirektoratet legger imidlertid til grunn at denne bestemmelsen er
tenkt opprettholdt.
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