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SVAR - KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV LANDSDEKKENDE
TILBUD TIL VARING TILRETTELAGT ARBEID (VTA) –
FORSKRIFTSENDRING.
Sørum kommune viser til Departementets høringsnotat om forslag til ny finansieringsordning
for landsdekkende VTA plasser.
Innledningsvis vil vi bemerke at vi opplever det som positivt at Departementet nå velger å se
nærmere på organiseringen av landsomfattende VTA plasser.
Sørum kommune er også enig i at dagens finansieringsløsning ikke er optimal for verken
kommunen, tilbyderne eller brukerne. Vi ser at måten plassene er organisert på er en av
årsakene til dette. Sørum kommune opplever i tillegg at dagens landsomfattende VTA tilbud
er vanskelig tilgjengelige. Etter vår oppfatning skyldes dette først og fremst de strenge
inntakskriteriene som gjør listen over aktuelle kandidater svært liten. Det er også mange
instanser involvert i slike saker som skaper uoversiktlige ansvarsforhold.
Etter vår oppfatning ligger det et urealisert potensial i forhold til å bruke slike tilbud i større
grad enn i dag. Imidlertid medfører de uklare linjene vedrørende inntakskriterier,
organiseringen av saksbehandlingen og den finansielle strukturen til at tilbudet ikke blir
benyttet slik vi skulle ønske.
|
I forhold til den økonomiske finansieringsløsning som nå er foreslått ser kommunen at den kan
ha noen positive sider.
Den nye ordningen vil sannsynligvis medføre enklere saksbehandling for brukeren som
vil slippe å få saken vurdert på nytt dersom han/ hun velger å flytte til en ny kommune.
Rammene for brukeren vil dermed bli mer forutsigbare og skape en tryggere tilværelse.
Vi ser også at med dagens ordning er det de kommunene som er verter eller
nabokommuner for vertskommuner som har de største kostnadene i forhold til bruken
av plassene. Slikt sett vil den nye ordningen bidra til en jevnere fordeling av
kostnadene ved disse plassene.
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Imidlertid er kommunen mindre positiv til prinsippet om å ha en finansieringsordning som
innebærer økonomisk binding ” for resten av livet” uansett hvor den personen skulle velge å
bosette seg.
Ordningen setter etter vårt syn begrensinger på kommunens disposisjonsrett over egne
økonomiske midler. Alternativet for mange av de aktuelle personene er lokale tiltak. Jf som
nevnt ovenfor uklare opptakskriterier. En økonomisk binding som foreslått her vil redusere
kommunenes muligheter til å omdisponere midler til for eksempel lokale tilrettelagte
arbeidsplasser. Dette vil være, slik kommunen ser det, betenkelig både faglig - og politisk sett.
Ordningen innebærer heller ikke at finansieringskommunen på et senere tidspunkt kan vurdere
hensiktsmessigheten ved bruken av plassen. Det foreligger ingen krav om evaluering av om
plassen gir ønsket livskvalitet for brukeren. Dermed legges det til rette for at kommunene kun
blir utbetalingsinstans uten å ha noen ytterligere form for oppfølging av kvaliteten og
innholdet i disse plassene. Kommunene vil med den nye ordningen ha færre incentiver til å
følge opp. Finansieringskommunen fordi den aktuelle brukeren har flyttet ut av kommunen og
de kan dermed ikke lenger påvirke. Og den nye kommunen fordi det ikke har økonomiske
konsekvenser for de uansett.
Sørum kommune ser for seg en ordning som både kan ivareta hensynet til en jevnere fordeling
av kostnadene mellom kommunene, men som også ivaretar kommunens ønske om selv å
kunne ha ”råderetten” over egne midler.
Vi mener da at en ordning slik som foreslått av Departementet, men som tidsavgrenses
til gjelde for 3-5 år hvor den nye bosettingskommunen overtar ansvaret etter utløpt
periode er den beste løsningen.
Da vil man ivareta brukerens behov for en langsiktig finansieringsramme. Kommunen på
søknadstidspunkt vil videre da ta en større del av finansieringsansvaret men vil samtidig kunne
planlegge på en oversiktlig måte de finansielle forholdene. Samtidig vil den nye kommunen ha
en rimelig tid til å forberede overtakelse av de økonomiske forpliktelsene.
Alternativt vil vi foretrekke at arbeids og velferdsetaten overtar finansieringen fullt ut av de
landsomfattende plassene. Det kunne skape ryddigere saksbehandlingsforhold dersom både
ansvaret for å godkjenne et landsdekkende tilbud og finansieringen av det samme tilbudet ble
lagt til samme etat.
Med hilsen
Terje Kristiansen
Rådgiver
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