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31.05.2011 216582 Høringsnotat - kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbud 

varig tilrettelagt arbeid (VTA) - forskriftsendring 
 
 
 
Administrasjonens forslag 
Med bakgrunn i saksutredningen foreslår Horten kommune følgende endring i forskriften: 
”Tilskudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av Arbeids- og velferdsetaten.” 
 
 
20.06.2011  Kommunestyret 
 
Vedtak: 
 
Med bakgrunn i saksutredningen foreslår Horten kommune følgende endring i 
forskriften: ”Tilskudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av Arbeids- og 
velferdsetaten.” 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 



 

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn  
Saken kommer opp med bakgrunn i et politisk ønske om å behandle alle høringssaker, så 
sant det lar seg gjøre. 
 
Faktiske forhold 

 
 
Lover og forskrifter 
Arbeidsmarkedsloven 
 
Vurderinger 
Vedlagte høringsnotat redegjør kort og godt for hvilke endringer som foreslås og hvorfor. 
Departementets forslag lyder som følger: 

 
 
 



 

Det synes urimelig at en kommune med et godt tilrettelagt spesialtilbud, skal bære alle de 
kommunale kostnadene ved tilbudet, dersom det kommer søkere fra andre kommuner. Slik 
sett synes det rimelig at hver ”søker-kommune” bidrar med andelen til ”sin” deltakerplass i 
tiltaket.  
 
På den annen side ville det fra et kommunalt synspunkt være like hensiktsmessig om denne 
typen helt spesielle, riksdekkende tilbud ble fullfinansiert av staten, uten kommunal 
medvirkning. Det vil være svært utfordrende for den enkelte kommune å utvikle tilrettelagte 
tilbud til alle typer behov til målgruppen, slik at det synes hensiktsmessig å opprettholde og 
utvikle riksdekkende sentre som spesialiserer seg. Siden denne typen sentra uansett skal 
godkjennes av den statlige arbeids- og velferdsetaten, kan det synes hensiktsmessig at VTA-
ordningen for de riksdekkende spesialiserte enhetene også håndteres fullt ut faglig og 
økonomisk av den samme etaten. Dette vil gi stabilitet i tilbudet, samt at man unngår 
uenigheter mellom kommuner om beløpsstørrelser, datoer for beregning av utgifter, evt. 
faglige uenigheter o.a. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Den kommunale minimumssatsen (egenandel) pr. plass i VTA ligger for tiden på Kr. 32 086,- 
 
Vi er ikke kjent med at det finnes borgere med bostedsadresse i Horten som deltar på 
landsdekkende tilbud p.t. Antall personer det vil dreie seg forventes uansett å være 
marginalt. Horten kommune kjøper pr. i dag én VTA-plass utenfor kommunen, men dette er 
ikke i et riksdekkende spesialtilbud. 
 
En statlig ordning med fullfinansiering er ikke utredet – og kostnaden for kommunene vil 
avhenge av om en statlig fullfinansiering vil gi utslag på den økonomiske fordelingsmodellen 
til kommunene. Uansett må en kunne anta at det er snakk om små utslag. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling 
Den økonomiske belastningen for hver enkelt kommune vil være liten som følge av den 
foreslåtte endringen, men den vil kunne bety mye for de kommunene som eier VTA-tiltakene 
det er snakk om. Slik sett synes det rimelig å anbefale den foreslåtte endringen. 
 
Med bakgrunn i drøftingene over vil rådmannen likevel anbefale at de godkjente, 
spesialiserte og riksdekkende VTA-ordningene fullfinansieres og administreres faglig av 
staten v/arbeids- og velferdsetaten. 
 
Forslag til ny tekst: ”Tilskudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av Arbeids- og 
velferdsetaten.” 
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