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HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM FORSKRIFT FOR FORSØK MED 
TILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID I KOMMUNAL REGI 
 
NTL støtter vurderingen om at arbeidet med denne brukergruppen skal prioriteres. 
Ressurssituasjonen ved lokale NAV-kontor er utfordrende og det kan føre til at denne 
brukergruppen ikke har blitt fulgt opp godt nok. NTL mener denne problemstillingen ikke 
løses ved å gi kommunene ansvar for tiltaket, men ved å gi NAV tilstrekkelig med ressurser 
til å følge opp disse brukerne.   
 
NAV har spisskompetanse på arbeidsmarkedet, og har derfor gode forutsetninger for å 
bistå slik at disse brukerne får bedret sin livskvalitet gjennom tilpasset arbeid.  
Vi mener at dagens lovverk i noen tilfeller tolkes for rigid for brukere som antas å få 
innvilget uføretrygd i nær framtid. Det avventes ofte med å finne VTA-plasser til de har fått 
innvilget uføretrygd. Dette kan frata disse menneskene mulighet til å delta i meningsfullt 
arbeid i flere år. Først i påvente av behandling av uføretrygd, deretter i ventetid på 
tiltaksplass.  
 
Særskilt om målgruppen: NTL mener at departementet i tillegg til de foreslåtte 
målgruppene også bør inkludere personer som antas å motta uføretrygd i nær framtid. 
Dette er også er en gruppe som kan ha behov for bistand og oppfølging gjennom VTA.  
 
Særskilt om midlertidige ansettelser: NTL stiller seg svært kritiske til at man ønsker å åpne 
opp for midlertidig ansettelse i dette forsøket. Dette er en allerede sårbar brukergruppe 
som trenger trygghet og stabilitet. Et eventuelt forsøk må sikre stabilitet gjennom faste 
ansettelser. Vi mener forsøket ikke skal åpne for adgang til midlertidige ansettelser.  
 
NTL mener videre at tiltaket, og oppfølgingsarbeidet, bør ligge til den statlige delen av NAV. 
Hvis forsøket det likevel legges til kommunene, må det kreves at kommunene garanterer 
fast ansettelse utover forsøksperioden. Dette betinger igjen forsøket blir tildelt kommuner 
som har god kontroll på slike tiltaksplasser og som har kapasitet til å beholde disse 
brukerne i arbeid ved endt forsøksperiode.  
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
 
Anita Busch        Kirsten H. Teige 
kasserer        forbundssekretær 
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