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HØRINGSNOTAT - KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV LANDSDEKKENDE
TILBUD VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) - FORSKRIFTSENDRING
Forskriftsendringen i forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-7 Tilskudd til tiltaksarrangør er et
riktig og nødvendig tiltak for å sikre målgruppen relatert til landsdekkende tilbud. Ringerike
kommune kommer allikevel i en vanskelig situasjon.
Norges Blindeforbund drev institusjonen "Hønen Gård" fram til 2009. Blinde fra hele landet
hadde her sitt botilbud, og fikk i forbindelse med oppholdet sitt arbeidstilbud på Adaptor a/s,
tidligere "Blindes produkter".
Institusjonen var nedslitt og lite hensiktsmessig, og Norges Blindeforbund ville bygge nytt. De
fikk avslag på tilskudd gjennom Husbanken, men fikk innvilget tilskudd til omsorgsboliger.
Det ble derfor etablert en rekke omsorgsboliger med bemanning på institusjonens område som
erstatning for de gamle pasientrommene.
I forbindelse med denne etableringen ble institusjonen "Hønen Gård" avviklet, pasientene
flyttet over i omsorgsboligene og endret status fra institusjonsbeboer til innbygger i Ringerike
kommune. De bodde nå på "Hønen Gård, - bo og mestringssenter". For brukere som kom fra
andre kommuner har Ringerike kommune i denne situasjonen refusjonsrett for kostnader til
sosiale tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester § 10-1:
"Sosialtjenesten skal yte tjenester etter denne loven til alle som oppholder seg i kommunen.
For den som oppholder seg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester skal
tjenestene likevel ytes av sosialtjenesten i den kommune som var oppholdskommuneforut for
inntaket i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste. Dette gjelder også ytelser før
utskrivingen iforbindelse med utskriving og etablering. Etter utskrivingen skal de sosiale
tjenester ytes av sosialtjenesten i den kommune der vedkommende tar opphold, men utgiftene
kan kreves refundert av oppholdskommunenforut for inntaket i institusjonen eller boligen
med heldøgns omsorgstjeneste".
Slik refusjonsrett gjelder kun sosiale tjenester og ikke helsetjenester. Her dekker Ringerike
kommune i henhold til Lov om helsetjenester, nødvendige tjenester for alle som bor eller
oppholder seg i kommunen. Etter lengre tids meningsutvekslinger mellom kommunen samt
behandling hos flere fylkesmenn, er nå alle konflikter mellom kommunene avklart, og
Ringerike kommune far nå refundert sine kostnader til sosia1etjenester fra brukers tidligere
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oppholdskommune. Dette gjelder kun pasienter som bodde på Hønen Gård ved avviklingen i
2009, og ikke brukere som flyttet inn på bo og mestringssenteret i ettertid.
Når det gjelder kostnader Ringerike kommune er påført i forbindelse med VTA-plassene på
Adaptor a/s er situasjonen en annen. Her har ikke kommunen refusjonsrett i henhold til Lov
om sosiale tjenester § 10-1, da VTA-plass ikke lengre er hjemlet i sosialtjenesteloven, men i
NAV-loven. Ringerike kommune har sine VTA-plasser i egen bedrift MENOVA, og trodde at
klientellet ved "Hønen Gård" kunne få sitt tilbud dekket her etter at institusjonen ble nedlagt
og de flyttet over i omsorgsboligene. Etter et massivt press fra Adaptor a/s og Norges
blindeforbund valgte kommunen å "toppfinansiere" 28 plasser ved bedriften, slik at brukerne
ikke skulle bli skadelidende.
Etter forskriftsendringen ville disse kommunale kostnadene bli refusjonsberettiget på lik linje
med kostnader til sosiale tjenester for de som tidligere bodde på Hønen Gård og som kom fra
andre kommuner. Ringerike kommune står derfor ovenfor to utfordringer:
Da forskriften er foreslått til kun å gjelde for nye brukere av VTA-plassene på Adaptor
a/s, blir Ringerike kommune sittende igjen med utgiftene til "toppfinansiering" av de
plassene som benyttes at brukere fra andre kommuner. Dette gjelder 10 plasser som
kommunen dekt i 2009 og 20 plasser i 2010. De resterende 8 plasser er benyttet av
brukere som kommer fra Ringerike kommune.

Vi er ikke kjentmedat andrekommunerhar kommetoppi dennesituasjonen,og
vi er derforav den oppfatningat forskriftsendringenmå få tilbakevirkendekraft,
ellerat Ringerikekommunemå få kompensertfor dissemerkostnadenei 2009 og
2010,samtfor åreneframover.
Forskriftsendringen gir ikke Ringerike kommune dekning for merkostnader det
innebærer å være vertskommune for et landsdekkende tilbud. Blinde flytter til
Ringerike kommune for å få VTA-plass. Forskiftsendringen sikrer at Ringerike
kommune får dekt kostnader relatert til toppfinansieringen av arbeidsplassen, men
Ringerike kommune vil bli sittende med alle kostnader til helsehjelp og sosiale
tjenester. For dennegruppener kostnadenebetydelige,og kommunersomhar

sterktbistandstrengendeblinde,vil lett kunnetransportereslikekostnaderover
på vertskommunenfor det landsdekkendearbeidstilbudet.Dettemå
departementetse nærmerepå.
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