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Umsögn um frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða, mál 735 á 140. löggjafarþingi.

Í frumvarpi þessu er verið að lögfesta þá skipan að sérstakir sjóðir séu ábyrgir fyrir kaupum á 
þjónustu, heilbrigðisþjónustu til þess að stuðla að því að auka líkur á að starfsmenn snúi aftur 
til vinnu eftir veikindi eða slys.

Í frumvarpinu er lögð í 10. gr. áhersla á einstaklingsbundnar áætlanir um atvinnutengda 
starfsendurhæfingu fyrir þá sem eru tryggðir og hafa þörf fyrir atvinnutengda 
starfsendurhæfingu og nauðsyn þess að þeir fái þjónustu.

Þá vekur það athygli að einvörðungu á að veita atvinnurekendum og stjórnendum 
nauðsynlega fræðslu og stuðning með það að markmiði að stuðla að endurkomu einstaklinga 
til starfa eða auka möguleika þeirra til þátttöku í atvinnulífinu þrátt fyrir skerta starfsgetu 
vegna heilsubrests í kjölfar veikinda eða slysa.

Starfsendurhæfingarsjóði er jafnframt heimilt að styrkja og stuðla með öðrum hætti að 
rannsóknum, þróun og uppbyggingu í atvinnutengdri starfsendurhæfingu, einn og sér eða í 
samstarfi við aðra aðila.

Þó er í 11. grein undirstrikað að skilyrði fyrir þjónustu sjóðsins sé að einstaklingur búi við 
heilsubrest.

Vinnueftirlitið hefur áhyggjur af því að starfsendurhæfingarsjóði er ætlað að kaupa þjónustu 
sem reynir einvörðungu að bæta heilbrigði einstaklings með skerta getu vegna veikinda eða 
slysa, sem fram til þessa hefur verið hlutverk almannatrygginga. Sjóðnum virðist þannig ekki 
ætlað neitt hlutverk í að fjármagna aðgerðir á vinnustöðum sem koma í veg fyrir atvinnu - eða 
atvinnutengdasjúkdóma eða þau um 5000 vinnuslys sem á ári hverju verða.

M.ö.o. starfsendurhæfingarsjóðnum er þannig ekki ætlað neitt hlutverk í að aðstoða 
atvinnurekendur í að framfylgja 66 gr. laga 46/1980

66. gr. [Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gerð sé áætlun um heilsuvernd sem byggð er á 
áhættumati, sbr. 65. gr. a, þar sem meðal annars kemur fram áætlun um forvarnir, þar á 
meðal um aðgerðir sem grípa þarf til í því skyni að draga úr atvinnutengdum sjúkdómum og 
slysum.
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Markmið heilsuverndar er að:
a. stuðla að því að starfsmenn séu verndaðir gegn hvers konar heilsuvá eða heilsutjóni sem 
stafa kann a f vinnu þeirra eða vinnuskilyrðum,
b. stuðla að því að vinnu sé hagað þannig að starfsmenn fá i verkefni við hæfi og stuðla að 
andlegri og líkamlegri aðlögun þeirra að starfsumhverfi,
c. draga úr fjarvistum frá  vinnu vegna veikinda og slysa með því að auka öryggi og viðhalda 
heilsu starfsmanna á vinnustað,
d. stuðla að andlegri og líkamlegri vellíðan starfsmanna

Með stofnun sjóðsins og mjög einstaklings miðuðum aðgerðum er verið að draga fé til 
aðgerða sem hafa fallið hingað til undir almannatryggingar og heilbrigðiskerfið á sama tíma 
sem fé til forvarna og almennrar heilbrigðisþjónustu hefur verið skert. Skilgreina þarf skýrar í 
frumvarpinu að fræðslu og stuðningsaðgerðir til fyrirtækja séu til þess fallnar að uppfylla 
ákvæði 66. gr laga 46 /1980. M.ö.o. að skilgreint sé að nota megi fé sjóðanna til forvarna og 
þannig byrgja brunninn áður en atvinnutengt heilsutjón verður.

Með slíkum breytingum á frumvarpinu telur Vinnueftirlitið meiri líkur á því að tilkoma þess 
leiði til þess að dragi úr langtíma forföllum af vinnumarkaði vegna afleiðinga veikinda eða 
slysa.

f.h Vinnueftirlitsins

Eyjólfur Sæmundsson forstjóri Kristinn Tómasson yfirlæknir
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