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Efni: Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða -  735. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags. 9. maí 2012 þar sem óskað er eftir umsögn Tryggingastofnunar 
ríkisins um ofangreint frumvarp.

Tryggingastofnun hefur tvívegis gefið umsögn um frumvarp um starfsendurhæfingarsjóð sbr. 
athugasemd við 591. mál í apríl 2009 og 824. mál í maí 2011. Athugasemdir lutu m.a. að 
því að gera þyrfti skýrar reglur um sjóðina sem nú eru komnar með frumvarpi þessu. Enn
eru þó nokkur atriði er stofnunin vill leggja áherslu á.

í 2. gr. frumvarpsins kemur fram að markmið laga þessara sé að tryggja einstaklingum með 
skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa atvinnutengda starfsendurhæfingu sem skuii 
vera einn þáttur í heildstæðu kerfi endurhæfingar þar sem starfsendurhæfingarsjóðir og 
stofnanir á vegum ríkis og sveitarfélaga starfi saman eins og kostur er og leitist við að
skilgreina og sinna hlutverkum sínum með þeim hætti að sem flestir eigi þess kost að vera
virkir á vinnumarkaði. Tryggingastofnun telur nauðsynlegt að hlutverk hvers og eins í þessari 
samvinnu sé skilgreint og hver muní bera ábyrgðina á samvinnunní.

í 9. gr.frumvarpsins er kveðið á um samning við ráðherra um þjónustu við einstaklinga utan 
vinnumarkaðar og er það fagnaðarefni. Hins vegar er í 11. gr. frumvarpsins skilyrt að 
markmiðið sé að stefna á endurkomu á vinnumarkað. Mikilvægt er að missa ekki sjónar á 
því að tryggja þarf öllum landsmönnum sama rétt á þessu sviði. Einnig þeim sem sökum 
fötlunar eða sjúkdóma hafa ekki tekið þátt í atvinnulífinu en gætu með réttum stuðningi tekið 
virkari þátt í samfélaginu.

í 23. gr. frumvarpsins er fjallað um að ráðherra hafi eftirlit með starfsemí 
starfsendurhæfingarsjóða. Nauðsynlegt er að skiígreina nánar í hverju það eftirlit felst og 
með hvaða hætti það skuli fara fram.

Áhersla er einnig lögð á að við mat á árangri starfsendurhæfingarsjóða verði litið til þeirrar 
starfsendurhæfingarúrræða sem þegar hafi sannað gildi sitt með góðum árangri og ekki 
slegið af kröfum til sjóðanna um sambærilegan árangur. Mikilvægt er einnig að gæta þess 
að við hraðar og stórar breytingar á endurhæfingarkerfi landsins að ekki verði misst sjónar á 
faglegu starfi innan sjóðanna

Að öðru levti aerir stofnunin ekki athuqasemdir við frumvarp þetta.
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