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Efni: Umsögn um frv. til laga um atvinnutengda starfsendurhæfmgu o.fl.

Með tölvubréfi dags. 9. maí 2012 barst Jafnréttisstofu umsagnarbeiðni frá velferðarnefnd 

Alþingis um frv. til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða, 735. mál, þskj. 1173, lþ. 140. Vegna anna og manneklu hefur 

Jafnréttisstofu ekki gefist nægilegur tími til að fara mjög ítarlega yfir frumvarpið. 

Jafnréttisstofa telur þó rétt að benda á eftirfarandi:

Almennt og um 10. gr. frv.:

Það er brýnt að kveða á um uppbyggileg úrræði fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu, eins 

og frumvarpið fjallar um og tekur Jafréttisstofa undir nauðsyn þess að kveða á um slíkar 

aðgerðir í lögum eins og lagt er til með frumvarpinu. Jafnréttisstofa vill þó minna á það að 

alltaf verður að gæta að ákvæðum jafnréttislaga og það þarf að vera tryggt að kynjunum sé 

ekk mismunað. Einnig þarf að vera tryggt að sé staða kvenna og karla sem eru með skerta 

starfsgetu á einhvem hátt ekki sú sama/sambærileg, þá sé tekið tillit til þess og jafnvel komið 

á fót sértækum aðgerðum, eins og heimilað er í jafnréttislögum nr. 10/2008, til þess að bæta 

stöðu kynjanna heilt yfir. Sérstaklega mætti huga að þessum möguleika í 10. gr. 

frumvarpsins og nefna það, t.d. í c. lið 10. gr., þar sem fjallað er um það hlutverk 

starfsendurhæfingarsjóðs að Ijármagna viðeigandi úrræði. Þar á eftir mætti bæta við, „m.a. 

sértækar aðgerðir skv. jafnréttislögum...“.

Jafnréttisstofa bendir jafnframt á að í ársskýrslu Tryggingastofnunar 2010 kemur fram að 

fjöldi kvenna sem fær greiddan örorkulífeyri er mun meiri en karla sem fá slíkan lífeyri, eða
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9.025 konur en 5.689 karlar, sjá bls. 23 í skýrslunni. Þessi staðreynd getur þýtt það að 

nauðsynlegt sé að grípa til sértækra aðgerða á vegum starfsendurhæfingarsjóða fyrir konur 

sem eru á örorkulífeyri til þess að aðstoða þær við að komast út á vinnumarkaðinn aftur. Að 

minnsta kosti hlýtur að þurfa að gefa því gaum að staða kynjanna er ólík hvað þetta varðar og 

úrræði og aðgerðir hljóta að þurfa að taka mið af því. Rannsóknir benda til þess einnig að 

fólk, ekki síst konur, sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi, detti út af vinnumarkaði og fari á 

örorkulífeyri, sjá t.d. rannsóknir Sigrúnar Sigurðardóttur forstöðumanns 

Rannsóknarmiðstöðvar gegn ofbeldi, sjá hér: http://oíbeldi.is/rannsoknir/skrar/flokkur/l/ 

Þessar upplýsingar geta einnig þýtt að sértækar aðgerðir á vegum starfsendurhæfingarsjóða 

verði nauðsynlegar.

Um 16. gr. frv.:

Jafnréttisstofa telur að taka ætti fram í 16. gr. að í stjóm skuli vera bæði konur og karlar í sem 

jöfnustum hlutföllum, enda er það í samræmi við 15. gr. jafnréttislaga nr. 10/2008 og 

meginreglur jafnréttislaganna almennt.

Sé óskað frekari athugasemda eða upplýsinga þá veitir undirrituð þær fúslega.

yirðingarfyllst.
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