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b Det finnes naturligvis ingen magisk modell som fikser sykehusene. 
Men vi trenger å tilpasse kartet til terrenget. Norge blir stadig mindre 
med bedre samferdsel. Der befolkningen blir eldre trengs mindre 
fødestue, mer av noe annet. Sykehusene ble ikke bygget ut etter 
noen samlet plan. De dukket stort sett opp mellom 1950-1970 etter 
lokale initiativ. Fylkeskommunen fikk ansvaret i 1964 og hadde det til 
2002, da helseforetakene eid av staten tok over. Og selv om «alle» 
mener det har blitt verre, så har det meste blitt bedre. På slutten av 

ANDRE MENER

LØNNSTILSKUDD: – Ved å innføre et nytt og varig lønnstilskudd gjør vi det lettere for arbeidsgiverne å satse på 
utviklingshemmede, heter det i innlegget.  ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

«Kommunepolitikerne må legge press på 
nasjonale myndigheter slik at de også tar 
ansvar for mennesker med utviklingshem-
ming», skriver leder Lillian Haugerud i Tele-
mark fylkeslag av NFU (Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede) 17.08. 

J
eg kan forsikre Haugerud og alle andre om 
at regjeringen tar ansvaret på det største al-
vor. 

Et inkluderende arbeidsliv er et av regjeringens 
viktigste mål. Det viser vi da også i politikken vi fø-
rer. Siden Frp og Høyre fikk regjeringsmakt i 2013 
har vi fått gjennomslag for en rekke forbedringer, 
som i sum vil inkludere flere utviklingshemmede 
på arbeidsmarkedet.

Regjeringen ble i  fjor enig med hovedorganisa-
sjonene i arbeidslivet om en ny IA-avtale. I den nye 
IA-avtalen er unge med nedsatt funksjonsevne løf-
tet frem som et viktig innsatsområde under delmål 
2. Innsatsen i avtaleperioden skal primært rettes 
mot unge som har behov for arbeidsrettet bistand, 
og som kan formidles til jobb med hensiktsmessig 
oppfølging og tilrettelegging. 

Regjeringen har viderefør t og styrket Jobbstra-
tegi for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Jobbstrategien retter seg særlig mot unge. 

Vi har fjernet flere barrierer som arbeidsgivere 
møter når de skal ansette personer med nedsatt 
funksjonsevne. Økt adgang til å ansette midlerti-
dig kan gi flere utviklingshemmede som i dag står 
på utsiden av arbeidslivet muligheten til å få ver-
difull arbeidserfaring. Ved å innføre et nytt og va-
rig lønnstilskudd gjør vi det lettere for arbeidsgi-
verne å satse på utviklingshemmede. Det betyr at 

staten betaler opptil 75 prosent av lønnen. Vi har 
også innført et nytt inkluderingstilskudd som gis 
til arbeidsgivere og som er øremerket tilretteleg-
ging på arbeidsplassen for dem som har behov for 
det. 

Antall mennesker som har fått den tiltaksplas-
sen de ønsker seg, har aldri vært høyere enn under 
denne regjeringen. I inneværende år får om lag 9 
700 mennesker plass på arbeidsmarkedstiltaket 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Regjeringen fore-
slår at ansvaret for finansieringen og forvaltnin-
gen av VTA skal utredes nærmere med sikte på 
overføring til kommunene. Dette bekymrer Hau-
gerud. Til grunn for innvendingen ligger en mis-
tro til våre kommunepolitikere. Det synes jeg er 
trist. Kommunene har ansvar for en rekke viktige 
områder – deriblant utdanning, helse og eldreom-
sorg. Ingenting tilsier at de skal ta ansvaret for ut-
viklingshemmede mindre alvorlig. Det er derfor 
ingen grunn til bekymring.

Kommunene har allerede i dag både et eier- og 
finansieringsansvar for VTA. Kommunene skal 
dekke minimum 25 prosent av det statlige tilskud-
det. En eventuell overføring av oppgaver til kom-
munene skal følges av tilsvarende overføring av 
økonomiske ressurser. Vi foreslår med andre ord 
ikke å fjerne det statlige tilskuddet. Målet er å gi 
utviklingshemmede og andre deltakere i målgrup-
pa for VTA et best mulig og samordnet tilbud. For 
å inkludere flere utviklingshemmede vil vi fortset-
te å prioritere varige tiltaksplasser innenfor ordi-
nært arbeidsliv – i tillegg til de tradisjonelle attfø-
rings- og vekstbedriftene.

Robert Eriksson

arbeids- og sosialminister

VALGET: Tilrettelagt arbeid

Et arbeidsliv for alle

Kan Kragerø få befolkningsvekst og bli mer 
knyttet opp mot arbeidsmarkedet i Grenland? 

K
ragerø Frp ønsker selvsagt å legge til rette for 
boligtomter og tomter for industri og næring 
lokalt i Kragerø. Jeg tror allikevel at vi ikke 

kommer bort fra det faktum at det også i årene som 
kommer vil være en viss jobbpendling fra Kragerø 
til Grenland og Agder.

I  kommuneplanens arealdel har de borgerlige 
partiene lagt inn nye områder som vi tror er attrak-
tive å utvikle både til bolig, næring og fritidsboli-
ger. Kragerø Frp ønsker en politikk som gir byen 
vår vekst og attraktivitet for nye innbyggere. Det 
skal være godt å bo og leve i Kragerø.

Kan disse områdene etter noen år være våre gode 
og attraktive områder til mennesker med ønske om 
å komme ut fra Oslo grytas mas og kjas? Det had-
de vært fint å se at Kragerø sitt eiendomsmarked 
ble markedsført i fylkesavisene og ikke bare i lo-
kalavisen Kragerø Blad Vestmar. 

Det er ingen grunn til at man ikke kan bosette seg 
på Kragerø og jobbpendle til hjertet av Grenland 
på 40-50 minutter. Kragerø Frp har 4 forslag vi et-
ter valget vil arbeide for å gjennomføre, for å sti-
mulere til økt og rimeligere boligbygging: 

b Vi vil se om det er mulig å redusere kommunens 
gebyrer i forbindelse med boligbygging. 



b Vi vil gi fritak for eiendomsskatt i 10 år for nye 
boliger.



b Vi vil redusere tilkoplingsavgiften for nye boli-
ger på vann og avløp på fastlandet til én krone. 



b Vi vil ta initiativ til å støtte og legge til rette for 
boligprosjekter rettet mot nyetablerte unge men-
nesker. Utrede om leie til eie konsept i samarbeid 
med boligbyggelaget kan gjøre boligkjøp rimelige-
re for personer uten stor egenkapital.

Henriette Fluer Vikre

varaordfører og 1.-kandidat Kragerø Frp

VALGET: Bosetningstiltak

Nye inn-
byggere 
til Kragerø

KRAGERØ: – Frp ønsker en politikk som gjør byen 
attraktiv for nye innbyggere.  FOTO: NTB SCANPIX


