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Efni: Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til 
ársins 2014 -  440. mál

Vísað er til tölvubréfs dags. 2. febrúar 2012 þar sem óskað er eftir umsögn 
Tryggingastofnunar um ofangreinda þingsályktunartillögu.

Framkvæmdaáætlunin skiptist í átta málasvið og innan hvers þeirra eru þrjú til átta verkefni 
með skilgreindu markmiði. Stofnunin hefur eingöngu athugasemdir við tvö verkefni 
tillögunnar; „B.2 Atvinna með stuðningi" og „G.3 Styrkir til fatlaðra nemenda."

Markmiðið með atvinnu með stuðningi er eins og segir í tillögunni að auka og styrkja 
samstarf um atvinnu fyrir fatlaða við aðila á almennum vinnumarkaði. Ábyrgð á framkvæmd 
verkefnisins verði hjá Vinnumálastofnun. Tryggingastofnun vill vekja athygli á því að í 62. gr. 
laga um almannatryggingar nr. 100/2007 er að finna ákvæði um vinnusamninga öryrkja sem 
er svohljóðandi:

Ráðherra er heimilt að fela Tryggingastofnun ríkisins að semja við atvinnufyrirtæki um að þau 
taki í vinnu öryrkja sem fá greiddan örorkulífeyri, örorkustyrk, endurhæfingarlífeyri samkvæmt 
lögum um félagslega aðstoð eða slysaörorkubætur undir 50% og hafa vinnugetu sem ekki 
hefur nýst á vinnumarkaði og ekki verulegar aðrar tekjur til lífsviðurværis en bætur 
almannatrygginga. Skerðing bóta á starfstímabilinu fer eftir almennum skerðingarreglum á 
hverjum tima.

Markmiðið með vinnusmningunum er á margan hátt sambærilegt markmiði verkefnis B2 í 
þingsályktunartillögunni. Við frekari vinnslu málsins þarf því að huga að því að samræma 
verkefnin og er það mat okkar að þau þurfi að vera á hendi sömu stofnunar ef vel á að vera.

Til upplýsingar um virkni úrræðisins eru eftirfarandi tölur:

Fjöldi einstaklinga sem njóta vinnusamninga og fyrirtækja sem hafa nýtt sér úrræðið síðustu 
þrjú ár: _____

Ár Einstaklingar Fyrirtæki
2009 406 204
2010 455 212
2011 461 210

og greiðslur Tryggingastofnunar vegna vinnusamninga öryrkja:

Tryggingastofnun ríkisins
Laugavegí 114 

150 Reykjovik 

Sími: 560 4400 

Bréfs im i: 560 4451

tr.is

mailto:nefndasvid@althingi.is


( * p  TRYGGINGASTOFNUN

Verkefni „G.3 Styrkir til fatlaðra nemenda" varðar möguleika fatlaðra til námsstyrkja vegna 
endur- og símenntunar. Lagt er til að komið verði á fót endurmenntunarsjóði hjá 
Tryggingastofnun ríkisins sem gegni sama hlutverki og starfs- og endurmenntunarsjóðir hjá 
lífeyrissjóðum og stéttarfélögum sem veita styrki til lífeyrisþega sem eiga ekki réttindi í slíkum 
sjóðum til að jafna möguleika þeirra á endur- og símenntun.

Þessari tillögu er fagnað því mikilvægt er að allir hafi möguleika á slíkum stuðningi til þess að 
auka lífsgæði sín og möguleika til atvinnuþátttöku. Meginhlutverk Tryggingastofnunar er að 
annast greiðslur lífeyris og bætur félagslegrar aðstoðar. Tryggingastofnun annast einnig 
greiðslur til lifandi líffæragjafa og til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Þessar 
greiðslur eru á grundvelli réttar sem skilgreindur er í lögunum. Ekki er um sjóðsmyndun að 
ræða. Þvi er lagt til að sami háttur verði hér hafður á, að um greiðslur á grundvelli 
skilgreindra réttinda verði að ræða, þ.e. nýjan greiðsluflokk en ekki sjóð þó svo að það hafi 
verið niðurstaðan hjá lífeyrissjóðum og stéttarfélögum, enda rekstrarumhverfi þar með öðrum 
hætti.

í löggjöf um málið þarf að skilgreina styrkina vel, hverjir eigi rétt á þeim og hvaða skilyrði þarf 
að uppfylla, hvaða fjárhæðir er um að ræða, hvenær er greitt ofl. Einnig þarf að taka afstöðu 
til þess hvort slíkir styrkir hafi áhrif á aðrar greiðslur frá stofnuninni. Ljóst er að tryggja þyrfti 
stofnuninni aukið rekstrarfé til þess að sinna þessu verkefni.

Að öðru leyti eru ekki gerðar athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
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