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

Öryrkjabandalagið fagnar allri umræðu um mikilvægi og eflingu 
starfsendurhæfingar, en sú umræða þarf að byggjast á þekkingu og raunsæi til að 
ekki sé stefnt í ógöngur. Öryrkjabandalagið gagnrýnir að því var ekki boðið að eiga 
fulltrúa í nefndinni sem undirbjó þetta frumvarp og né heldur leitað formlegrar 
umsagnar þess. Með þessu frumvarpi er lagt til að mjög miklu fé verði veitt til nýrra 
sjálfseignarstofnana, sjóða sem eiga að sinna verkefnum sem hingað til hafa verið á 
ábyrgð hins opinbera velferðarkerfis og meðal annars sinnt af almannatryggingum og 
heilbrigðiskerfi, sem sætt hafa miklum niðurskurði að undanförnu.

Heildstætt kerfi endurhæfingar. Í markmiðsgrein (2. gr.) frumvarpsins er rætt um að 
atvinnuleg endurhæfing skuli vera einn þáttur í heildstæðu kerfi endurhæfingar. Í 
athugasemdum við 2. grein er hins vegar minnst á tilkomu kerfis atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar sem viðbót við velferðarkerfið og að hún starfi samhliða 
læknisfræðilegri og félagslegri endurhæfingu. Minnst er á mikilvægi þess að kerfin 
vinni mjög náið saman. Kerfunum fjölgar frá því sem nú er. Hvaða aðili mun hafa 
yfirsýn yfir þau og ber ábyrgð á að þau myndi eina skilvirka heild þar sem hvert 
tannhjól er metið að verðleikum? Þetta þarf að vera ljóst áður en lengra er haldið.

Skyldutrygging og aðild að starfsendurhæfingarsjóði. Samkvæmt 4. grein 
frumvarpsins, nær hún til þeirra er teljast á vinnumarkaði og með framlagi ríkisins 
samkvæmt 7. grein nær hún einnig til þeirra sem standa utan vinnumarkaðar. Hér er 
stefnt að einu kerfi fyrir alla og hnykkt á því með ákvæði um samning 
starfsendurhæfingarsjóðs við ráðherra samkvæmt 9. grein frumvarpsins. Í 
athugasemdum við þá grein segir að kostur þessa sé að allir, sem þess þurfa leiti inn 
í sama kerfi. Því ber að fagna að allir eigi að sitja við sama borð og einnig því að svo 
umfangsmikil skylduaðild, með tilheyrandi fjárstreymi, hljóti að kalla á ríka 
þjónustuskyldu sjóðsins og gott aðgengi að úrræðum. En við nánari athugun kemur 
í ljós að í 11. grein frumvarpsins eru sett ýmis skilyrði fyrir þjónustu sjóðsins, 
starfsmenn hans meti hvort þau séu uppfyllt og einstaklingur fái þjónustu. Skilyrðin 
geta takmarkað verulega aðgengi þess hóps sem þarf hvað mest á þjónustu að 
halda, en skortir styrk og þor til að undirgangast þær skuldbindingar sem 
starfsendurhæfingarsjóður fer fram á. Það á ekki síst við um þá sem dottið hafa út af 
vinnumarkaði rúnir öllu sjálfstrausti.



Starf sjóðanna verður árangursmetið og hætta er á að inntaka kunni að mótast af 
mikilvægi þess að sýna árangur sem felst í atvinnuþátttöku og heftu nýgengi örorku. 
Hver verður réttur þess fólks sem guggnar þegar á hólminn er komið, eða 
starfsendurhæfingarsjóður vísar frá? Ýmis úrræði til starfsendurhæfingar eru fyrir 
hendi sem gætu hentað, m.a. sem undanfari atvinnulegrar starfsendurhæfingar, en 
mikil óvissa ríkir um fjármögnun þeirra. Er verið er að setja öll egg í eina körfu 
starfsendurhæfingarsjóðs án þarfagreiningar og heildarsýnar?

Starfsgetumat. Í athugasemdum við 10. grein frumvarpsins, sem fjallar um þjónustu 
sjóðanna, er töluvert minnst á einstaklingsbundna áætlunargerð og starfsgetumat, 
þar sem matið fléttast saman við virkniaukandi aðgerðir, atvinnutengda
starfsendurhæfingu og meðferð. Gert er ráð fyrir að um ráðgjöf ýmissa sérfræðinga 
geti verið að ræða í þessu ferli. Allt getur þetta verið kostað af
starfsendurhæfingarsjóði, en hver ber endanlega ábyrgð á starfsgetumatinu og 
hvernig mun það tengjast rétti til lífeyris og stoðþjónustu sem hið opinbera kerfi hlýtur 
að bera ábyrgð á?

Hvatinn að frumvarpinu liggur í áhyggjum lífeyrissjóða og almannatrygginga af 
örorkubyrði og nýgengi örorku, fremur en velferð þeirra einstaklinga sem fjallað er 
um. Mikil bjartsýni er að ætla að með tilkomu hins nýja kerfis atvinnutengdrar
starfsendurhæfingar muni fólk hressast til muna, þröskuldar hverfi og dyr
vinnumarkaðar opnast upp á gátt til að taka á móti þeim fjölbreytta hópi sem hér um 
ræðir og býr eftir sem áður við ýmiss konar skerðingu á vinnufærni. Hvar á 
einstaklingur í þeim hópi að fá framfærslueyri þegar engin finnst vinnan við hæfi, eftir 
að atvinnutengdri starfsendurhæfingu lýkur?

Það hefur vakið athygli að nýgengi örorku hefur ekki aukist í kjölfar kreppunnar, en 
einmitt vegna þess að við því var búist, þá hefur hvervetna verið staðið á bremsunni 
til að forða fólki frá örorkumati. Líklegt er að ný tilfelli séu falin í kerfi 
atvinnuleysistrygginga og félagslegrar aðstoðar. Áður hefur langtímaatvinnuleysi 
e.t.v. verið falið í fjölda öryrkja og hann því á vissan hátt ofmetinn, en nú kann þessu 
að vera öfugt farið. Í kjölfar kreppunnar var réttur til atvinnuleysisbóta lengdur, nú 
síðast í 4 ár. Áhugavert verður að sjá hvað gerist þegar réttur einstaklinga til 
atvinnuleysisbóta rennur út.

Ábyrgð vinnuveitenda og atvinnuþátttaka öryrkja. Í athugasemdum sem fylgja 
frumvarpinu (m.a. við 2. gr.) er lögð áhersla á sterk tengsl atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar við atvinnulífið og í 3. grein frumvarpsins er kveðið á um að 
atvinnutengd starfsendurhæfing verði byggð á einstaklingsbundinni áætlun. Unnið 
verði með styrkleika einstaklingsins og lögð áhersla á að draga úr áhrifum hindrana 
sem skerða starfsgetu hans. Hér er sjónum svo til alfarið beint að einstaklingnum og 
eflingu hans, sem er í sjálfu sér eðlilegt og verðugt verkefni allrar endurhæfingar, en í 
frumvarpi að lögum þar sem sérstaklega er fjallað um atvinnutengda 
starfsendurhæfingu er brýnt að beina sjónum að atvinnulífinu og ábyrgð 
vinnuveitenda. Ekki er nóg að veita þessum aðilum fræðslu og stuðning eins og 
kveðið er á um í 10. grein frumvarpsins. Kalla þarf vinnuveitendur til ábyrgðar á 
aðgengi, aðlögun starfa, sveigjanlegum vinnutíma og almennt því að ryðja hindrunum 
úr vegi til atvinnuþátttöku. Einnig þarf að vekja athygli á lögskipaðri ábyrgð 
vinnuveitenda á heilsuvernd á vinnustað, sem gegnir mikilvægu hlutverki í að 
fyrirbyggja örorku.



Rannsókn á högum og lífskjörum endurhæfingar- og örorkulífeyrisþega sem gerð var 
haustið 2008 fram í byrjun árs 2009 (www.http//obi.is ) sýndi að svo til allir svarenda 
höfðu einhvern tíma verið á vinnumarkaði og að tæpur þriðjungur þeirra hafði verið í 
launavinnu á síðustu mánuðum áður en könnunin var gerð. Meirihluti þeirra sem ekki 
voru í vinnu höfðu áhuga á launavinnu. Meirihluti þeirra treystu sér aðeins í hlutastarf 
og fjórðungur var öldungis óviss um vinnugetu sína. Meirihlutinn sagði heilsuleysi 
aftra eigin atvinnuþátttöku, en samt töldu flestir að almennt væru það 
vinnumarkaðurinn, vinnuveitendur og kerfið allt sem stæði helst í vegi fyrir 
atvinnuþátttöku öryrkja. Vert er að hafa í huga að meirihluti örorkulífeyrisþega er yfir 
fimmtíu ára að aldri og mikill meirihluti er konur.

Málskotsréttur og eftirlit. Samkvæmt 16. grein frumvarpsins er kveðið á um að 
stjórn starfsendurhæfingarsjóðs „skeri úr ágreiningsmálum er lúta að ákvörðunum um 
veitingu þjónustu sem teknar eru á grundvelli mats", þ.e. mati sjóðsins á því hvort 
skilyrði til þátttöku eru uppfyllt sbr. 11. gr. Ekkert kemur fram um frekari málskotsrétt 
eða kæruleið sem næði út fyrir raðir sjóðsins. Þá er að sjá að 
starfsendurhæfingarsjóðum sé gert að lúta stjórnsýslulögum þrátt fyrir 
fjárhagsskuldbindingar ríkisins og eftirlitsskyldu ráðherra. Ríkisendurskoðun kemur 
að málum starfsendurhæfingarsjóðs sem samráðsaðili löggilds endurskoðanda 
sjóðsins, en að öðru leyti er hennar ekki getið í frumvarpinu né í athugasemdum er 
því fylgja.

Örykjabandalagið fagnar áhuga ráðamanna og fjárframlögum til atvinnulegrar 
starfsendurhæfingar. Einnig er því fagnað að öllum, einnig öryrkjum, eigi að 
vera tryggð aðild að starfsendurhæfingarsjóði samkvæmt frumvarpi þessu. En
menn virðast þó renna blint í sjóinn hvað ávinning af þessu varðar. Bandalagið hefur 
áhyggjur af því að þetta úthlaup frá almenna velferðarkerfinu rjúfi heildarsýn og með 
þessu verði ekki í raun tryggður almennur réttur til starfsendurhæfingar. Tryggja þarf 
nauðsynlegt fjármagn til úrræða sem um árabil hafa boðið starfsendurhæfingu fleirum 
en þeim sem munu mæta skilyrðum starfsendurhæfingarsjóða, og starf sjóðanna 
verður jafnframt háð því að þessi úrræði séu fyrir hendi. Hringsjá, náms- og 
starfsendurhæfing áður Starfsþjálfun fatlaðra, er brautryðjandi á sínu sviði og fagnar 
á þessu ári 25 ára árangursríku starfi. Tilurð þeirrar endurhæfingar á sínum tíma er 
gott dæmi um farsælt samstarf velferðarráðuneytis (þá félagsmálaráðuneytis) og 
Öryrkjabandalags Íslands.

Mikilvægt er að hafa í huga þegar rætt er um starfsendurhæfingu þarf að hafa í huga 
að launavinna er ekki eina markmið hennar, það að efla þor og þrótt fólks til virkni og 
almennrar samfélagsþátttöku er ekki síður mikilvægt.
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