


Utvalgets viser til at kun 24 % av utviklingshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid, 

hovedsak i arbeidsmarkedstiltak. Eidsvoll kommune er enig i at arbeid skal være 

en målsetting for personer med utviklingshemming.  

Eidsvoll kommune anser det som viktig at ansvaret for VTA ikke overføres til 

kommunene. Bakgrunn for dette er frykt for at dette  vil bli et nedprioritert område. 

Kommunen har over lang tid meldt til statlig organ om behov for flere VTA, noe 

som ikke er innfridd, resultatet er l ange ventelister.  

Vi er enig i at alle som søker arbeidsrettet bistand hos NAV har en rett til å få 

behov/ og arbeidsevne vurdering. Vi har erfart  at mange som har dagsenterplass 

vil kunne  mestret  arbeid VTA. VTA vedtak bør fattes for alle som innfrir krav ene. 

Det er viktig å fokusere på at målgruppen kommer ut i ordinært arbeid. Dette blir 

gjort i Eidsvoll kommune gjennom ordningen oppmuntringslønn og gis til personer 

som er ute i ordinære arbeidsplasser på oppdragsavtaler. Vi ønsker også å påpeke 

at dagsenter som driftes av kommunen er et godt tilpasset tilbud som tilbys 

mange som ikke vil kunne være på VTA / ordinært arbeid. Personene dette gjelder 

har ofte omfattende bistandsbehov  

Løft 4 - God helse og omsorg: utredningen viser at personer med 

utviklingshemming i stor grad har dårligere helse enn resten av befolkningen, både 

fysisk og psykisk. Det vurderes som svært viktig at kompetansen i kommunene 

styrkes for å ivareta denne utfordringen.  Alle virksomheter innen kommunen må 

styrkes for å unngå  en særomsorg. 

Løft 5 - Eget hjem: Eidsvoll kommune har  gjennom mange år hatt  et stort fokus   

på å utvikle gode boliger for mennesker med ulike funksjonshemminger . Bruk av 

husbankens låneordninger benyttes aktivt. Kommunen er enig i at ma n må unngå 

store institusjonsli gnende bofellesskap , men støtter ikke forslaget om nytt vilkår 

(husbanken) med maks grense på 6 boenheter . Kommunen har store ulikheter, 

både geografiske / økonomisk, og må selv vurdere hva som er mest 

hensiktsmessig.  

Løft 6 - Kompetanse og kunnskap: Utvalgets forslag om obligatorisk opplæring 

innen grunnleggende temaer støttes.  Det vurderes som viktig å øke andel ansatte 

med høgskoleutdanning i de ulike tiltakene knyttet til gruppe.  Kompetanseløft er 

sterkt knyttet til økonomi og kommunene må settes i sand til å ivareta dette 



behovet. Det bør også drøftes mulighet for å starte opp fagutdanning knyttet til 

helse- og omsorgsfagutdanningen (innen målrettet miljøarbeid , rus/ psykisk hels e 

etc.) 

Løft 7 - koordinerte tjenester : Utvalget peker i sin utredning på mangelfull 

koordinering og dårlig samarbeid rundt gruppen utviklingshemmede.  Utvalgets 

forslag / innspill om å forankre kravet om koordinering på et administrativt nivå 

støttes, koord inering er en felles utfordring i alle virksomheter , ved administrativ 

forankring forventes det at alle tar dette ansvaret fult ut.  Behovet for større 

satsning gjelder for mange ulike grupper og det er viktig at forankring / videre 

arbeid med saken gjelder alle grupper , det ikke ønskelig med særordninger for 

utviklingshemmede.  

 

Løft 8  - Målrettet styring - utvalgets gjennomgang viser at det er en mangelfull 

vektlegging av utviklingshemmedes perspektiver i politiske satsninger og i 

eksisterende ordninger og tiltak.  At man foreslår en nasjonal plan for oppfølging av 

forpliktelsene i FN -konvensjonen (CRPD) støttes.  

 


