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£>amtðk urrs vínnu oa verkþlálfus

Umsogn um tiifögu t!I þingsáiyktunar 

um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014

Þingskjal 6S2 = 440. máf

HLutverki -  samtökum uin vinnu og verkþjálfun hefúr borist ofatigreind tiUaga til þingsályktunar til 
umsagnar.

Samtökin lýsa sig sammála þeim marícniiðnm sem sett ern íram í neðanskrádum kaíla í um stefnu á 
málaílokki fatlaðs fólks 201.2 -  2020:

„ íslenskt samféiag byggist á virðúigu fyrir f]Ölbreyíiteika og viðurkenningu á 
fötíuöu fölki sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannlegu eðli.
Tiyggt verði að fatlað fóJJk njóti allra manméttmáa og mannfrelsis tií fulls og 
jaíiis við aðra. því sé tiyggð verad og frelsi til að njóta þeirra réttinda og að 
vírðing sé borin fyrír manniegri reisn þess.
Fötluðu fólJd verði tiyggt jafnrétti og sambæriieg lífskjör á við aðra 
þjóðfélagsþegna og sköpuð skilyrði til eðlilegs Hfs. í því skyni verði barist gegn 
fátækt og félagslegri útskúfun, Fatlað fólk bafí sama rétt og aðrir íbúar jlandsins til 
að halda mannlegri reisn og njóta sjálfvæðis, jafm'óttis og samstöðu, Með því njóti 
fatlað fóik góðs af öHum almennum aðgerðum stjómvalda sem eiga að stuðla að 
jöfnuði svo sem á sviði húsnæðis-, mennta-, trygginga- og atvinnumála.“

Áð raati samtakaiia er það mjög brýnt að tryggt sé að ailír þegnar samféíagsms sseld þjósmstu til 
sama aðila. Því er það rétt stefna, eins og virðíst koma fram í þmgsályktuninni (sjá B.l.) að kveða á 
um að Vinnumálastofnun þjónusti fatiaða einstaklinga sem standa höllum fæti gagnvart því að fá og 
halda afoinnu. Enda væri það gegn gnmnhngsrin og ákvæðum samnings Sameinuðu þjóðanna að 
atvínna ratlaðra einstaklinga sé hluíí af veiferðar- og félagsþjónusíu sveitarfélaga en ófatíaðir
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einstaklmgar njóti þjórmsíu Vínnumólastofmmar enda lögð „áhersla á jafnréíti og bann viö mismnnun 
á grundveíli fötlunar og viðurkennt að fötlim sé hugtak sem þróast og breytist og að fötlun verði ti! í 
samspili einstaklinga sem em m.eð skerðingar, umliverfis og viðhorfa sem híndrí fulla og virka 
samfélagsþátttöku til jafns við aðra.“

Það kemur skýrt fram í lögum nr. 55/2006 aö Vinnumálasíoiniin taki yfir framkvæmd og umsjón með 
a.tvinnmnálum fatí&ðs fótks. Lögin kveða á mn að meðaí þeirra vinnumarkaðsúrræða sem síofmmimií 
sé ætlað að veita sé atvinnutengd endurhæfíng einstakra hópa en þar undir falii úrræði eins og atvinna 
með stuðningi og venidaðir vinnustaðir, sbr. F - lið 12. gr. laga. nr. 55/2006, um 
vinnumarkaðsaógerðir. Samí skilningur kemur fram í ath.ugasemdu.rn i frumvarpi með lögum nr. 
152/2010 að atvinnumái íatíaðs fólks verði verkefni ríkisins.

Mikilvægt er að sett verði reglugerð með lögum um vinnumarkaðsaðgerðir á vegum 
Vmnumálastofnunar. í  reglugerdínni verði utfærð og tryggð þjónusía við fatlaö fólk í samræmi
við þjómisíu við ófaílaða s&mkvs&int lögunum.

Það er skilningur Hlutverks að vinnustaðír fatiaðra séu hluti af hinum almenna vinnumarkaði
enáa eru fatíaðir starfsmenn vinnustaðana með íétagsaöiiá að stéttarfélögura og njóta launa og 
annarra síarfskjara skv. kjarasamniugum.

Samtökin gera því þá athugasemd við að i kafla B um atvinnu að ekki er sett fram áætiun um 
vinnustaði fatlaðra, starfeendurhæfiiigu, atvinnulega endurhæfingu og starfsþjálfun.

] drögum að skýrslu starfshóps um framtíðarskipan atviimixmáía fatlaðs fóíks er gert ráð fyrir því að öJl 
þjónusta í atvinmimáhim fatlaðs fólks fari yfi.r til Vínnumálastofnmiar. Þessi drög að niðurstöðu 
starfshópsins er stndd af fulltrúum Vdferöaniö'tmeyíisms, Vtnnumálastofnunar, Hlutverks, 
fcroskahjálpar og Öiyrkjabandaíags Ísíands.

1 rökstuðningi fyrir niðurstöðu starfsliópsins, sem ofangreindir ftilltrúar samþykktu, segir:

„í ijósi þess að vmnumarkaðsmál almennt eru á verkssviði Vinnumálastofnunar 
þótti eðliíegf að fara þá leið að færa öll atvinnumál fatlaðs fólks til 
Vinnumáiastofnunnar. Vinnumai'kaðsmál amiarra væru hjá ríkinu og því lægi. 
beinast við að sameina alía þekkingu á vinnumarkaðsúnæðum hjá einni stofnun, 
þ.e, Vinnumáíastothun. Þar með væri Vinnumáiastofn.wn sú opinbera stofnun sem 
færi með vinnumarkaðsmál allra. Öll atvinnutengd urræði fyrir fatlað fólk væru 
þvi á sama stað og atvinnutengd úrræði fyrir aðra hópa. Með því opnaðisl 
jafníxamt möguíeiki á því að aðrir hépai’ nýttu sér ún*æði sem híngað til hefðu 
eingöngu verið astJuð fötluðu fólki og að unnt væri að bjóða íbíiuðu fólki upp k 
fjölbreyttari úrræði sem eingöngu hafi verið ætluð öðmm með skerta starfsgetu.
Gæti þetta skipulag orðið til þess að fjölbreytileiki úrræða sem í boði væru fyrir 
þá sem hefðn skerta vmnufæmi ankíst þegar fram í sæki miðað við starfsgetumat 
og aðsíæður hveiju sínni. Þá væri mikilvægt að atvinnumál fatlaðs fólks væru 
skipulögð á landsvisu en ekki hjá einstökum sveitarfélögum þar sem aðgengi 
fatlaðs fólks að vinnustöðum og hæfíngarstöðvum ættu ekki að vera háð 
tögfceimtti viðkomandi. Yrði einnig að vera auðvelt a.ð miðla lausum síörfam 
innan atvinnu með stuðningi óháð því í hvaða sveitarfélagi vinnustaðunnu væri 
staðsettur. Ætti það sérstaklega við á höfuðborgarsvæðinu/‘

ög  síðar i skýrsludröguman segir:
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Á þessu sainbandi var ekki síst lögð áhersla á að allir sætu við sama borð er þeir 
sækja þjónustii á vegum hins opinbera og var meðal annars litið til efeis samnings 
Samemuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Yrði að koma í veg fyiir 
aðgreiningu en stuðla fremur að því að fatlað fólk og aðrir gætu sótt sér sömu 
þjómísta á sömu stöðum. Þótti því ekki. síst mikilvæat að atvinnumái fatlaðs fóík 
vænx staðsett hjá Vinnumálastofnun eins og atvimiumál annan'a og þannig ekki 
greint milli fatlaðs fólks og annaixa er varðar vimiutengd írnæði. Með því að hafa 
öll ún-æði á sama stað mætti tiyggja að se-m fiesíir heföu möguieika á að fá yííioil 
atvinnntengda eftdiirftæfittgu og fræfmgu við sití

Hlotverk treystir þvf að ekkl verði hvtkað frá ákvæðiim laga um að faííaðir 
emstaklmgar sækí. sínst þjómssfcu og síudisfeig ti! sama aðila og ófaíladlr. Míkílvægt er 
að í þingsályktun um framkvæmdaáætlun ura málefni fatíaðs fólks verði tekið af allt 
tvímæli um að fylgt verð ákvæðum laga um atvinnumái fatlaðra. Verði það ekki gert er 
vart hægt að sjá að tsland geti lögfest eða staðfest sáttmála Saíiieinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks.

Að lokum vil! Hiutverk óska eftír því að fá að senda falltma é fimd Velíeröaraefndar 
Alþingis til ræða efnisatriði |>essarai' umsagnar og ákvæði þmgsáíyktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnumfatlaðs fólks til ái'sins 2014.

14. febráar 2012 

f.h, Hlutverks ~ samtaka urá \dxmu og verkþjálfun

^ristján Valdimarsson 

fonnaður Hlutverks

Sambandsaöilar að Hlut\jerkí em:

Ás vinnustofa, Atvinna með stuðningi á Akureyri, Atvirma m.eð stuðningi -Vinnuinálastofnun, 
Ásgarður - handverkstæði, Blindravinnustofan, Bjaikarás, Fjöíiðjan vinnu- og hæfmgarstaður 
Akranesi, Hæfingarstöðin Hamar Vestmannaeyjum, Hæímgarstöðm Hvesta á ísailrði, Hæfmgarstöðm 
í Reykjanesbæ, Skógarlundur / BirkiJundur, hæfmgarstöð Akureyri, íðja / dagvist Siglufirði íðja -  
hæfíng og AMS Sauðárkróki, Heimaey -  kertaverksmiðja og AMS Vestmannaeyjum, Khibburinn 
Geysir, Miðjan Húsavík, Múlalundur Mosfellsbæ, Plastiðjan Bjarg / Iðjuhmdur Akureyri, 
Reykjahmdur Mosfeltsbæ, Skálatún - vinnustofur, Sólheimar, Stóípi verkþjálfunarstaðor Egiisstööum, 
Vinnustaðir Öryrkjabandaiags íslands, VISS Árborg og Örvi starfsþjáííun..
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