
Leder
En ganske liten, nesten uanselig, tilføyelse i § 4 i lov 
om arbeids- og verdiforvaltningen kan gjøre livet surt 
for mange. Her står det nemlig at: «Departementet kan 
gi forskrift som i særlige tilfeller overfører ansvaret for 
arbeidsmarkedstiltak til enkelte kommuner.» Som en kan 
lese står det «kan», «særlige» og «enkelte kommuner», 
men det er likevel nok til at en kan få, om ikke søvn-
løse netter, så bittelitt vondt i magen. Det handler om 
Varig Tilrettelagt Arbeid, VTA bedriftene, den vanligste 
formen for sysselsetting av personer med utviklings-
hemning. I VTA bedriftene produseres en mengde 
viktige varer, tjenester og aktiviteter, og 65 % av alle 
utviklingshemmede som er inne i Aetat sine systemer 
er knyttet til denne type skjermet virksomhet. 

VTA bedriftene ble tidligere fi nansiert fullt ut av 
staten og underlagt arbeidsdirektoratet. Fra 2002 
ble kommunene pålagt å bidra med fi nansieringen og 
dekke minimum 25 % av statens til enhver tid gjel-
dende sats.  En del Kommuner bidrar med en større 
prosentandel, noe som er helt nødvendig dersom 
bedriftene skal kunne ha en bemanningsfaktor på 
1:3. Svært mange ASVO – bedrifter har operert med 
en faktor på 1:5 og greier derfor å drive med mindre 
tilskudd fra kommunen. Mageknipen handler om at 
dersom kommunen skal overta hele fi nansieringen så 
kan vi se for oss at den etter hvert vil minke, presset 

blir større på inntjening, noe som igjen fører til at 
det bare er de som er i stand til å produsere som 
får mulighet til å ha et arbeid. De som i mindre grad 
klarer å produsere vil stå i fare for å miste jobben sin. 
De vil da miste den status, det sosiale nettverket, 
og den selvrespekten det medfører å oppleve seg 
nyttig. Uten å nedvurdere det arbeidet som gjøres 
på de ulike dagsentrene, blir det likevel feil å skulle 
overføre arbeidstiltak til kommunen slik at de stiller 
på lik linje med et aktivitetstiltak. 

En ny studie fra Nordlandsforskning 6/2006 viser at 
psykisk utviklingshemmede har hatt liten mulighet til 
å få innpass på det ordinære arbeidsmarkedet.  ASVO 
– bedrifter, Arbeid med Bistand og lignende tiltak var 
tidligere et godt tilbud for utviklingshemmede, men i 
dag er det mennesker med andre former for funksjons-
hemning som arbeider her. I VTA bedriftene har utvi-
klingshemmede, med tilpasset hjelp og 1:3 beman-
ning, kunnet bruke sine ressurser i aktivt arbeid. Å 
Arbeide er en viktig del av det å være et fullverdig 
menneske. Dersom en gjennom å overføre bedriftene 
til kommunene, og dersom våre verste spådommer 
om rasering slår til, så er dette en diskriminering av 
utviklingshemmede som er svært vanskelig å forstå.
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