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Høringssvar – Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i 
kommunal regi

Det vises til invitasjon til å gi skriftlige innspill til forskrift for forsøk med tiltaket varig 
tilrettelagt arbeid i kommunal regi (ref. 17/2466). Høringsfrist er 1. november 2017. 

På vegne av Mental Helse avgis følgende uttalelse:

1. Manglende evalueringsmetode

Mental Helse ønsker å påpeke at det ikke er forslått hvordan forsøket skal evalueres, og 
dermed er det ikke foreslått hvordan brukerperspektivet skal ivaretas under evalueringen. 
Ettersom formålet med forsøket er å undersøke om en overføring av VTA fra stat til 
kommune vil bidra til å gi målgruppen et bedre tilbud, er det nødvendig med 
evalueringsmetoder som kan gi svar på dette.

Vi stiller oss spørrende til at det foreslås å gjennomføre et forsøk uten samtidig å foreslå 
hvordan man skal tilegne seg erfaringer fra å ha gjennomført forslaget. Det er at en 
«forskningsinstitusjon […] er valgt til å evaluere forsøket» gir ingen spesifikk informasjon 
om hvordan evalueringen av forsøket vil foregå og hvilke metoder som vil bli brukt. 

2. Målgruppe

Mental Helse forstår begrunnelsen som fremlegges for at unge og personer som får 
uføretrygd etter reglene for ung ufør skal prioriteres i ordningen. Vi stiller oss imidlertid bak 
forslaget om at dette ikke skal være et absolutt krav til deltakerne. 

Et av formålene med å overføre VTA fra stat til kommune er å utvikle et mer helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud, og derfor bør absolutte krav unngås i så stor grad som 
mulig. Gitt kommunenes lokale forankring, vil disse ha mulighet til å foreta skjønnsmessige 
vurderinger i utvelgelsen av deltakere. Et absolutt krav om oppfyllelse av vilkår knyttet til 
alder kan i verste fall være til hinder for at kommunene best mulig kan foreta skjønnsmessige 
vurderinger. 

Med vennlig hilsen,

Linda Berg-Heggelund
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