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Efni: Umsögn Starfsendurhæfingar Vestfjarða um þingskjal 1173 - 735. mál. Frumvarp til 
laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

Í tölvupósti frá nefndarsviði Alþingis þann 9. maí s.l. var óskað eftir umsögn 
Starfsendurhæfingar Vestfjarða (SEV) um ofangreint frumvarp. SEV þakkar beiðni um 
umsögn og óskar að koma eftirfarandi á framfæri.

Starfsendurhæfingarstöðvar um land allt hafa síðustu ár unnið mikið starf við 
uppbyggingu starfsendurhæfingarúrræða. Mikil þekking og reynsla hefur byggst upp 
innan þessara stöðva og starfsmenn haft samráð og samvinnu sín á milli, sem hefur 
miðað að því að miðla þessari þekkingu og læra hver af öðrum. Á landsbyggðinni er 
yfirleitt aðeins ein starfsendurhæfingarstöð í hverjum landshluta, sem skipuleggur og 
heldur utan um starfsendurhæfingu þeirra einstaklinga sem þurfa á heildrænni 
starfsendurhæfingu að halda. Vegna fámennis er einfaldlega ekki grundvöllur fyrir að 
fleiri aðilar sinni þessu verkefni á landsbyggðinni.

Þrátt fyrir þessa staðreynd eru þessar stöðvar, sem bera uppi stóran hluta heildstæðrar 
starfsendurhæfingar á landinu, ekki nefndar í frumvarpinu. Í athugasemdum við 
einstakar greinar frumvarpsins (Um 10. gr.) er rætt um mikilvægi góðrar samvinnu milli 
þjónustustofnana innan annarra þjónustukerfa, s.s. heilbrigðiskerfis, félagslegs kerfis, 
ríkis, sveitafélaga og starfsendurhæfingarsjóða. Ekki er minnst á samvinnu við og 
aðkomu starfsendurhæfingarstöðvanna um allt land að skipulagningu og framkvæmd 
starfsendurhæfingar einstaklinga. Stöðvanna er þó getið sem „starfandi þjónustuaðila á 
þessu sviði” (þ.e. úrræði fyrir einstaklinga á sviði atvinnutengdrar starfsendurhæfingar).

Það vekur undrun að ekki sé meiri samvinna og samráð haft við aðila, sem hafa yfir svo 
yfirgripsmikilli þekkingu að ráða, þegar unnið er að því stóra verkefn að móta 
framtíðarskipulag starfsendurhæfingar á Íslandi.
Þegar nefnd var skipuð í velferðarráðuneyti, sem fjalla átti um framtíðarskipan 
starfsendurhæfingar á Íslandi óskuðu starfsendurhæfingarstöðvarnar eftir því að eiga 
fulltrúa í nefndinni, þannig að sú sameiginlega þekking sem byggst hefur upp gæti nýst í 
vinnu nefndarinnar. Ekki var orðið við þeirri ósk stöðvanna. Fulltrúum 
starfsendurhæfingarstöðvanna var boðið að koma á einn fund með nefndinni, þann 27. 
október s.l. þar sem hugmyndir nefndarinnar voru kynntar.
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Í fylgiskjali með frumvarpi frá fjármálaráðuneyti, fjárlagaskrifstofu, kemur fram að í 
október 2013 mun ríkið greiða tæplega 600 m.kr. fyrir seinni helming ársins 2012 og 
eftirleiðis upphæð sem gæti svarað til 1200 m.kr. á ári til starfsendurhæfingarsjóða. 
Fjárheimildir til málaflokksins núna nema rúmlega 500 m.kr. og er gert ráð fyrir að um 
300 m.kr. sparist og áætluð útgjaldaaukning sé á bilinu 800-900 m.kr. Skv. þessu verða 
um 200 m.kr. eftir til annarra verkefna er tengjast starfsendurhæfingu. Alls óvíst er hvort 
þessar 200 m.kr. nægja til að standa straum af starsendurhæfingu þeirra sem ekki eiga 
rétt hjá starfsendurhæfingarsjóðum, þar sem það er algerlega háð mati sjóðanna sjálfra 
hverjir fái þjónustu hjá þeim og hverjir ekki.
Allar starfsendurhæfingarstöðvarnar eru með þjónustusamning við ríkið og hefur sá 
samningur skapað rekstrargrundvöll þeirra. Árið 2011 greiddi VIRK 
starsendurhæfingarsjóður aðeins fyrir endurhæfingu 10% þátttakenda SEV. Hin 90% 
þátttakendanna greiddi ríkið fyrir og eins og bent er á í umsögn um 9. og 11. grein hér að 
neðan, þá mun stór hópur þessa fólks ekki eiga rétt á þjónustu
starfsendurhæfingarsjóða skv. þessu frumvarpi. Þessum hópi hefur verið vísað til SEV 
frá Lífeyrissjóði Vestfirðinga, sveitafélögum, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 
Vinnumálastofnun og öðrum fagaðilum á svæðinu.
Það mun krefjast mikillar vinnu fyrir þann eina starfsendurhæfingarsjóð sem fyrir er, að 
taka við öllum þeim fjölda sem um ræðir í einu og ákveðin hætta á þeir hafi ekki undan.

Rekstur starfsendurhæfingarstöðvar á fámennu svæði er mjög ótryggur, þar sem 
þjónustukaupar greiða fyrir hvern þátttakanda og fjöldi þeirra því afgerandi um það hvort 
endar nái saman í rekstrinum eða ekki. Skyndileg fækkun einstaklinga sem 
starfsendurhæfingarsjóðir eða ríki greiða fyrir gæti því þýtt að ekki yrði hægt að halda úti 
starfsendurhæfingu á fámennum svæðum eins og t.d. Vestfjörðum.

Verði frumvarp þetta að lögum er mikilvægt að gefinn verði ákveðinn 
aðlögunartími frá því kerfi sem nú er við lýði og þess nýja, þannig að ekki myndist 
flöskuhálsar og löng bið verði eftir starfsendurhæfingu. Einnig þarf að tryggja að 
starfsemi starfsendurhæfingarstöðvanna verði ekki stefnt í hættu með uppsögn 
þjónustusamninga án aðlögunar, samráð haft við stöðvarnar um framkvæmdina 
og að fjármögnun endurhæfingar þess hóps sem ekki á rétt hjá 
starfsendurhæfingarsjóðum verði tryggð.
Best væri ef rekstrargrunnur stöðvanna yrði tryggður, t.d. á líkan hátt og 
símenntunarmiðstöðvanna og þannig eytt fyrir fullt og allt þeirri sífelldu 
fjárhagslegu óvissu sem stöðvarnar hafa mátt búa við undanfarin ár.

Umsagnir um einstakar greinar:

4. grein
Verði fleiri starfsendurhæfingarsjóðir stofnaðir er eðlilegt að einstaklingar velji sjálfir í 
hvaða sjóð þeir vilji greiða. Þegar launþegar hefja störf á nýjum vinnustað þurfa þeir nú 
þegar að velja lífeyrissjóð og verkalýðsfélag og því eðlilegt að þeir taki einnig afstöðu til
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þess í hvaða starfsendurhæfingarsjóð skuli greiða og að vinnuveitandi afli þeirra 
upplýsinga.
Óeðlilegt er að ráðherra viðurkenni einn starfsendurhæfingarsjóð umfram annan, 
sem iðgjöld þeirra sem ekki hafa valið sjóð greiðist í.

8. grein
Námsmenn eru ekki nefndir meðal þeirra sem eiga að teljast tryggðir skv. 8. grein. Flestir 
námsmenn vinna í sumarfríum og jafnvel með skóla og verða því vonandi að öllu jöfnu 
tryggðir hjá starsfendurhæfingarsjóðum. Ef námslotur vara lengur en þá 12 mánuði sem 
einstaklingar teljast tryggðir, eftir að síðasta greiðsla barst starfsendurhæfingarsjóði, eða 
að námsmaður dvelur við nám erlendis ætti það að teljast gild ástæða fyrir að hafa ekki 
getað tekið þátt á vinnumarkaði að fullu.
Mikilvægt er að námsmönnum sé tryggður réttur til þjónustu 
starfsendurhæfingarsjóða.

9. grein
Í 9. gr. kveður á um að ráðherra geri samning við starfsendurhæfingarsjóði um þjónustu 
við einstaklinga sem „eiga ekki rétt til þjónustu starsfendurhæfingarsjóðs skv. 1. og 2. 
tölul. 1. mgr. 8. gr., að uppfylltum skilyrðum 11. gr.”
Mikilvægt er, við framtíðarskipulagningu starfsendurhæfingar á Íslandi, að ljóst sé hversu 
stór sá hópur fólks er, sem stefnir að endurkomu á vinnumarkað, hefur vilja og getu til 
þess að taka þátt í markvissri endurhæfingu en uppfyllir ekki skilyrði 3. mgr. 11. gr.
Þetta eru einstaklingar sem hafa þörf fyrir lengri endurhæfingu en sá hópur sem uppfyllir 
skilyrðin og hefur þörf fyrir endurhæfingu sem miðar að því að þeir nái að uppfylla 
skilyrði 3. mgr.11. gr. Þetta er sá hópur fólks sem hefur hvað mesta þörf fyrir 
endurhæfingu.
Hversu stór er þessi hópur? Hver mun fjármagna endurhæfingu þessa hóps?

11. grein
Skv. 3. mgr. 11.gr. segir að starfsendurhæfingarsjóði sé heimilt að binda þjónustu við 
einstaklinga skv. 10. gr. við það skilyrði að einstaklingur "skuldbindi sig til virkrar þátttöku 
í atvinnutengdri starfsendurhæfingu, þar með talið með því að lýsa sig reiðubúinn til 
þátttöku í atvinnutengdri starfsendurhæfingu sem getur að hluta farið fram í 
vinnuumhverfi, með starfskynningum, vinnuprófunum, þátttöku í sjálfboðaverkefnum eða 
reynsluráðningu á vinnumarkaði." (11. gr.)

Stærstur hluti þeirra einstaklinga sem vísað er í starfsendurhæfingu til SEV hafa þörf fyrir 
undirbúningstíma sem felur í sér andlega og líkamlega eflingu áður en þeir eru tilbúnir í 
endurhæfingu úti á vinnustað. Í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins (um 
2. gr) segir, að oft þurfi að koma til læknisfræðileg- eða félagsleg endurhæfing áður en 
komið geti til atvinnutengdrar endurhæfingar. Þeir einstaklingar sem þetta á við um eiga 
þá skv. frumvarpi þessu ekki rétt á þjónustu starfsendurhæfingarsjóða til þess hluta 
endurhæfingarinnar sem snýr að því að búa þá undir þá skuldbindingu, sem felst í 
þátttöku í atvinnutengdri starfsendurhæfingu, skv. 3. mgr. 11. gr.
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Nauðsynlegt tryggð sé fjármögnun starfsendurhæfingar þeirra einstaklinga, sem 
uppfylla önnur skilyrði en 3. mgr. 11. gr. og eiga því ekki rétt á þjónustu 
starfsendurhæfingarsjóða.

13. grein
Í 13. greininni kemur fram að sjóðurinn skuli að jafnaði taka vð greiðslum vegna að 
lágmarki 10.000 launamanna og/eða þeirra sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi. Til samanburðar má nefna að minnst 800 sjóðfélagar skulu að jafnaði greiða 
iðgjöld til lífeyrissjóðs reglulega (lög nr. 129/1997). Ekki er æskilegt að þróun fjölda 
starfsendurhæfingarsjóða verði lík og lífeyrissjóðanna. Engu að síður er lágmarkið 
10.000 launamenn mjög hátt og mun útiloka einstaka landshluta frá því að stofna 
eigin sjóð, sjái þeir sér hag í því.

Til þess að markmið laganna að tryggja samþættingu atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar þannig að um heildstætt kerfi endurhæfingar verið að ræða fyrir alla 
þá sem á þurfa að halda náist, þarf að huga vel að því hvernig byggja megi brú milli 
þeirrar endurhæfingar sem telst vera undirbúningur undir atvinnutengda 
starfsendurhæfingu og hinnar atvinnutengdu starfsendurhæfingar þannig að sem minnst 
óþægindi verði af fyrir þann einstakling sem endurhæfinguna stundar. Þetta er mikilvægt 
þar sem þarna skilur á milli hvort það sé starfsendurhæfingarsjóðir eða aðrir aðilar sem 
bera eigi kostnað af endurhæfingunni.

Undirrituð er reiðubúin að koma á fund velferðarnefndar og fylgja umsögninni eftir og 
svara spurningum sem kunna að vakna, ef þess er óskað.

Virðingarfyllst

F.h. Starfsendurhæfingar Vestfjarða

Harpa Lind Kristjánsdóttir 
Forstöðumaður SEV
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