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Efni: Umsögn Félagsráðgjafaféíags íslands um frumvarp til laga um 
atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða (Þskj. 1173-735. mál).

Félagsráðgjafafélag íslands (hér eftir FÍ) fagnar frumvarpinu og telur það geti á 
margan hátt mótað opinbera stefnu í atvinnutengdri starfsendurhæfmgu og stuðlað að 
samræmingu og samvinnu þeirra sem koma að starfsendurhæfmgarmálum. Þar sem 
atvinnutengd starfsendurhæfíng á sér ekki langa hefð eða er fastmötuð hér á landi er 
mikilvægt að endurskoðun taki mið af því og verði nokkuð þétt til að byrja með með 
það að leiðarljósi að lögin endurspegli á hverjum tima þróun í málaflokknum.

Til þess að löggjöfin verði markvissari og skýrari er nauðsynlegt að viðeigandi 
reglugerðir komi eins fljött og auðið er? annars er hætt við að þróun verði marklaus og 
jaftivel til baga fyrir þátttakendur í atvinnutengdri starfsendurhæfíngu.

Athygli vekur að ekki var formlega óskað eftir umsögnum fagfélaga í 
heilbrigðisþjónustu þegar frumvarpið var sent í umsagnarferli né að öðru leyti við 
undirbúning frumvarpsins. Stjórn FÍ gerir sér fulla grein fyrir að öllum er heimilt að 
senda inn athugasemdir við stjömar- og þingmannafrumvörp en sú hefð hefur skapast 
að frumvörp eru send til þeirra helstu aðila og samtaka sem að hverjum málaflokk 
koma. Samkvæmt skilningi FÍ er það þingnefnd sem ákveður til hverra frumvarp er 
sent í umsagnarferli. Stjöm FÍ lítur það alvarlegum augum að þegar jafn mikilvægt 
frumvarp og hér um ræðir skili sér ekki í umsagnarferli til fagfélaga heilbrigðisstétta 
og óskar eftir skýringu. Til upplýsinga þá starfa félagsráðgjafar víða í 
starfsendurhæfíngu og innan FÍ er starfandi fagdeild félagsráðgjafa í 
starfsendurhæfíngu.

FÍ leggur áherslu á að taka þurfi bótagreiðslur til heildrænnar endurskoðunar. 
Atvinnutengd starfsendurhæfing hentar þeim sem hafa þurft að hætta störfum eða 
standa höllum fæti á vinnumarkaði eftir veikindi, slys, atvinnuieysi eða glíma við 
sálfélagslega erfiðleika og vilja komast út á virmumarkaðinn. Þátttakendur í 
atvinnutengdri starfsendurhæfingu koma úr öllum bótaflokkum, þ.e. fólk er að fá: 
örorkulífeyrir, endurhæfíngarlífeyrir, greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga,
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atvinnuleysisbætur eða flárhagsaðstoð sveitarfélaga. Heildarsýn tapast stundum í 
meðferð einstaklingsmála þar sem regluverk kerfanna og skortur á samráði milli 
ólíkra kerfa getur stuðlað að því að einstaklingar sem eru í raun og veru vinnufærir 
enda sem sjúklingar.

Dæmi: Einstaklingur er búinn með bótarétt sinn hjá Vinnumálastoínun (3-5 ár) 
en til þess að eiga rétt á atvinnuleysisbótum þarf einstaklingurinn að vera 
vinnufær. Við tekur þá fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins en þær bætur eru aðeins 
lægrí en atvinnuleysisbætur. Tilhneiging er hjá sumum sveitarfélögum að 
koma sem flestum af bótum sveitarfélagsisns og yfir á bætur hjá ríkinu s.s. 
endurhæfingarlífeyri og örorku en þessar bætur eru fyrir þá sem eru annað 
hvort tímabundið óvinnufærir eða óvinnufærir með öilu en eru þó nokkuð 
hærri en íjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbætur. Einstaklingur er stundum að 
færast á milli bótakerfa og fer þá úr einu kerfi sem vinnufær einstaklingur yfir 
í að vera óvinnufær sjúklingur. Þessi breyting verður ekki án aðkomu fagfólks 
og þekkt eru dæmi þess að við það að breyta um bótaflokk varð vinnufær 
einstaklingur sem glímdi við atvinnuleysi að óvinnufærum sjúklingi 
samkvæmt pappírum þrátt fyrir að jákvæðar breytingar hefðu orðið á lífi 
einstaklingsins og ákveðin framfaraskref í átt að betra lífi verið stigin.

Það er nokkuð Ijóst að án þess að heildræn stefoa verði mótuð varðandi bótagreiðslur 
mun velferðarkerfið okkar glíma við að það geti verið fjárhagslegur ábati að vera 
sjúklingur miðað við aðrar bætur og laun á almennum vinnumarkaði. Vegur þungt 
tekjutenging og uppbætur vegna §ölda bama sem er misjafnt eftir bótaflokkum. 
Kerfin eru ekki nógu gagnsæ og auðskilin þannig að samanburður er einnig oft 
flókinn. í dag er oft vænlegast fjárhagslega að vera sjúklingur og með böm á 
framfæri, þar á eftir koma atvinnuleysisbætur og loks fjárhagsaðstoðin. Látekjufólk 
sem vinnur fullan vinnudag ber jafhvel minna úr býtum en bótaþegar TR. Munur á 
lágmarkslaunum og fjárhagsaðstoð er um 20.000 kr. Hvati til vinnu hverfur og hætta 
er á að einstaklingar freistist til að festast til frambúðar á bótum.

Athugasemdir FÍ við einstakar greinar frumvarpsins eru eftirfarandi:

2. gr. Markmið.
í finmvarpinu er fjallað um heildstætt kerfi endurhæfingar þar sem 
starfsendurhæfingarsjóðir og stofhanir á vegum ríkis og sveitarfélaga starfi saman eins 
og kostur er. Mikilvægt er að skilgreina nánar aðkomu helstu stofiiana og 
þjónustuaðila. Lengi hefur verið fjallað um að Heilsugæslan skuli vera fyrsti 
viðkomustaður innan heilbrigðiskerfisins. Tilraunaverkefnið Hvert var þarft og gott 
verkeftii í samstarfi við Heilsugæsluna og Vinnumálastofnun en óljóst er hvemig sú 
reynsla verður nýtt. Nauðsynlegt að að öflugt samráð sé við heilsugæslu og full þörf 
er áfiram á þverfaglegri starfsemi eins og Hvert byggði á í nærþjónustu samfélagsins. 
Víkka mætti út starfssemi Hvert og tengja einnig við þá þjónustuaðila og úrræði sem 
nú þegar sinna atvinnutengdri starfsendurhæfingu s.s. Starfsendurhæfmg Austurlands, 
Starfsendurhæfing HafnarJQarðar, Starfsendurhæfing Norðuríands, Samvinna -  
starfsendurhæfing á Suðumesjum, Starfsendurhæfing Suðurlands og 
Starfsendurhæfing Vesturlands, hér eftir nefiidar starfsendurhæfingarstöðvar.

í frumvarpinu vantar að skilgreina betur hlutverkaskipingu milli þeirra aðila sem 
koma að atvinnutengdri starfsendurhæfingu. Eins er óljóst hver mörkin eru á milli
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atvirmutengdar starfsendurhæfíngu og félagslegrar eða læknisfræðilegrar 
endurhæfíngar og hvaða kerfi það eru sem bera annan kostnað en atvinnutengda 
starfsendurhæfíngu.

Þar sem sálfélagslegur vandi getur hafl neikvæð áhrif á heilsufar fólks og skert 
starfsgetu þess er nauðsynlegt að lögjöfin taki tillit til þess. Lagt er til að breyta 
orðalagi 2. gr. laganna sem hér segir:

Lagagreinin eins og hún stendur ífrumvarpinu:
Markmiö.
Markmið laga þessara er að tryggja einstaklingum með skerta starfsgetu í kjölfar 
veikinda eða slysa atvinnutengda starfsendurhæfingu sem skal vera einn þáttur í 
heildstæðu kerfi endurhæfíngar þar sem starfsendurhæfmgarsjóður og stofnanir á 
vegum ríkis og sveitarfélaga starfa saman eins og kostur er og leitast við að skilgreina 
og sinna hlutverkum sínum með þeim haetti að sem flestir eigi þess kost að vera virkir 
á vinnumarkaði.

BreytingatiUaga FÍ:
Markmið.
Markmið laga þessara er að tryggja einstaklingum með skerta starfsgetu í kjölfar 
veikinda, slysa eða sálfélagslegs vanda atvinnutengda starfsendurhæfíngu sem skal 
vera einn þáttur í heildstæðu kerfí endurhæfingar þar sem starfsendurhæfingarsjóður 
og stofnanir á vegum ríkis og sveitarfélaga starfa saman eins og kostur er og leitast 
við að skilgreina og sinna hlutverkum sínum með þeim hætti að sem flestir eigi þess 
kost að vera virkir á vinnumarkaði. Ráðherra skal með reglugerð skilgreina kerfi 
heildstæðar endurhæfingar.

3. gr. Atvinnutengd starfsendurhœfing.
Mikilvægt er að samræmi sé í orðalagi laganna og því þarf að breyta orðalagi 3. gr. 
Óljóst er hver séu mörk á milli starfsendvrhæfíngar og atvinnutengdrar 
endurhæfingar, skilgreina þarf betur þessi hugtök og í hverju munurinn sé fólginn.

Lagagreinin eins og hún stendur ifrumvarpinu:
Atvinnutengd starfsendurhæfing.
{ lögum þessum merkir atvinnutengd starfsendurhæfing ferli sem felur í sér ráðgjöf og 
úrræði fyrir einsíaklmga með skerta starfsgetu í kjoífar veikinda eða slysa til að auka 
starfsgetu þeirra og stuðla markvisst að endurkomu þeirra tií vimui að fullu eða hluta. 
Atvinnutengd starfsendurhæfmg skal byggja á einstaklingsbundinni áætlun, sbr. b-lið
I. mgr. 10. gr., þar sem unnið er með styrklieka einstaklingsins samhliða því að lögð 
er áhersla á að draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu hans.

Breytingatillaga FÍ:
Atvinnutengd starfsendurhœfing
í lögum þessum merkir atvinnutengd starfsendurhæfing ferli sem felur í sér ráðgjöf og 
úrræði fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu í kjölfar veikinda, slysa eða 
sálfélagslegs vanda til að auka starfsgetu þeirra og stuðla markvisst að endurkomu 
þeirra til vinnu að fullu eða hluta. Atvinnutengd starfsendurhæfmg skal byggja á 
einstaklingsbundinni áætlun, sbr. b-Iið 1. mgr. 10. gr., þar sem unnið er með
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styrklieka einstaklingsins samWiða því að lögð er áhersla á að draga úr áhrifum 
hindrana sem skerða starfsgetu hans.

4. gr. Skyldutrygging og aðild að starfsendurhœfingarsjóðL
í frumvarpinu, athugasemdum og meðfylgjandi umsögn fj ármálaráðimeytis er ekki að 
finna rök fyrir af hveiju aldur er skilgreindur 1 6 - 7 0  ára. Ungmenni 16 -  18 ára eru 
böm í lagalegnm skilningi og hafa skilgreinda forsjámenn sem að öllu jöínu eru 
foreldrar og bera ábyrgð á þeirra framfærslu til 18 ára aldurs. Ungmenni á aldrinum 
16 -  18 ára hafa tæplega verið til lengri tíma á vinnumarkaði og því varla haldbær rök 
fyrir atvinnutengdri starfsendurhæfingu. Ungmennin geta þó hafa gíímt við 
afleiðingar veikinda, slysa eða sálfélagslegs vanda en falla þá að lögum um langveik 
böm og foreldrar geta átt ýmis réttindi í tengslum við veikindi, slys eða sálfélagslegan 
vanda. FÍ telur mun eðlilegra og í samræmi við önnur Iög að miða neðri aldursmörkin 
við 18 ára aldur. Velji ungmenni atvinnulífið eftir að skólaskildu lýkur eiga þau ýmsa 
möguleika á atvinnu. Vel þekkt er á fslandi að böm vinna hlutstörf með grunnskóla, 
jafnvel 14 ára gömul böm, og borga í lögbundna sjóði. Því ættu þau böm ekki rétt í 
starfsendurhæfingarsjóð eins og 16 ára ef því er að skipta ?
Að sama skapi eru engin rök fyrir að miða efri aldursmörkin við 70 ára í stað 67 ára, 
sem er sá aldur sem er leiðbeinandi varðandi starfslok og réttindi til ellilífeyris. Að 
mati FÍ er það talið nokkuð óraunhæft að miða almennt efri aldursmörkin við 70 ára 
og leggur FÍ því til að efri aldursmörkin verði 67 ára. Hins vegar er það vel og 
einstaklinginum og samfélaginu til heilla ef heilsan og aðstæður styðja við veru á 
vinnumarkaði eflir 67 ára.

Lagagreinin eins og hán stendur ífrumvarpinu;
Skyldutrygging og aðild að starfsendurhæfingarsjöðl
Öllum Iaunamönnum og þeim sem stunda aívmnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, 
sem eru. á aldrinum 16 til 70 ára, skal tryggður réttur til atvinnutengdrar 
starfsendurhæfmgar með greiðslu iðgjalds í starfeendurhæfingarsjóð; sbr. 5. gr., að 
uppfylltum skilyrðum laga þessai'a.

Um aðild að starfsendurhæfmgarsjóði fer eftir þelm kjarasamningi sem 
ákvarðar iágmarkskjör í hiutaðeigandi starfsgrein. Taki kjarasamningur ekki til 
viðkomandi starfssviðs velur launamaður sér starfsendurhæfmgarsjóð eftir því sem 
reglur einstakra sjóða leyfa. Ráðherra skai með reglugerð viðurkenna þann 
starfsendurhæfíngarsjóð sem iðngjaldi skal skilað til sé ekki kveðið á um aðild að 
starfsendurhæfmgarsjóði í kjarasamningi, ráðningasamningi eða með öðrum 
sambærilegum hætti eða hann ekki valinn þegar það á við.

Óheimilt er að neita einstaklingi um aðild að síarfsendurhæfingarsjóði* svo 
sem á grundveHi heilsufars, hjúslcaparstöðu, íj ölskyldustærðar, eða kyns, enda 
uppfylli hann skilyrði laga þessara um aðild að starfsendurhæfingarsjóði.

Breytingatillaga FI:
Skyldutrygging og aðild að starfsendurhœfingarsjóðl
Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, 
sem eru á aldrinum 18 til 67 ára, skal tryggður réttur til atvinnutengdrar 
starfsendurhæfingar með greiðslu iðgjalds í starfsendurhæfmgarsjóð, sbr. 5. gr., að 
uppfylltum skilyrðum laga þessara.

Um aðild að starfsendurhæfingarsjóði fer eftir þeim kjarasamningi sem 
ákvarðar lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein. Taki kjarasamningur ekki til
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viðkomandi starfssviðs velur launamaður sér starfsendurhæfingarsjóð eftir því sem 
reglur einstakra sjóða leyfa. Ráðherra skal með regiugerð viðurkenna þann 
starfsendurhæfingarsjóð sem iðngjaldi skal skilað til sé ekki kveðið á um aðild að 
starfsendurhæfingarsjóði i kjarasamningi, ráðningasamningi eða með öðrum 
sambærilegum hætti eða hann ekki vaiinn þegar það á við.

Óheimilt er að neita einstaklingi um aðild að starfsendurhæfingarsjóði, svo 
sem á grundvelli heilsufars, hjúskaparstöðu, fj ölskyldustærðar, eða kyns, enda 
uppfylli hann skilyrði laga þessara um aðild að starfsendurhæfingarsjóði.

8. gr. TryggingarverntL
í 8. gr. er flallað um hverjir teljast tryggðir samkvæmt frumvarpinu og í lið 1 er getið 
um tímamörk. Þar er miðað við að einstaklingur telst tryggður allt að 12 mánuðum 
eftir að síðasta greiðsla barst. Félagsráðgjafar og aðrir sem starfa í starfsendurhæfingu 
hafa orðið varir við að oft er fólk að stíga sín fyrstu skref í átt að endurkomu inn á 
atvinnumarkað með þátttöku í atvinnutengdri starfsendurhæfingu, eftir margra ára 
fjarveru frá atvinnumarkaði. FÍ lítur svo á að með því að skilgreina tímabilið í 12 
mánuði þá sé verið að stuðla að snemmtækri íhlutun og reyna að koma í veg fyrir að 
einstaklingar einaangrist í kjölfar heilsubrests eða sálfélagslegs vanda. Mikilvægt er 
að markvisst sé skráð við upplýsingaöflun hjá einstaklingum hvar og hvenær þeir voru 
síðast í starfi. Við endurskoðun á lögum þessum að nokkrum tíma liðnum er 
nauðsynlegt að fyrir liggi upplýsingar um meðalflölda mánaða frá því að síðasta 
greiðsla iðngjalda barst starfsendurhæfingrsjóði. Verði niðurstaðan sú að meðalfjöldi 
mánaða verði 12 mánuðir eða meira kallar það á endurskoðun á skilgreindum Ijölda 
mánaða og að miða þurfi við lengra tímábil.

f lið 2 er í lok málsgreinar einungis nefnt veikindi en réttast er til að samræmis sé gætt 
að þar standi „vegna veikinda, slysa eða sáifélagslegs vanda“.

Lagagreinin, liður 2, eins og stendur ífrumvarpinu:
Tryggingavernd.
2. Sá sem fær greiðslur frá sjúkrasjóði, fjölskyldu- og styrktarsjóði stéttarfélags,

Atvinnuleysistryggingasjóði eða Fæðingaroflofssjóði, tekjutengdar greiðslur 
skv. III. kafía laga um greiðslur til fbreldra langveikra eða alvarlega fatiaðra 
barna, tekjutengdar greiðslur samkvæmt lögum um réttindi lifandi líffæragjafa 
til tímabundinnar íjárbagsaðstoðar, örorkulffeyri frá lífeyrissjóðum eða er 
fjarverandi frá eigin atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi vegna veikinda.

Breytingatillaga FÍ:
Tryggingavernd
2. Sá sem fær greiðslur frá sjúkrasjóði, fjölskyldu- og styrktarsjóði stéttarfélags,

Atvinnuleysistryggingasjóði eða Fæðingaroflofssjóði, tekjutengdar greiðsiur 
skv. IIL kafla laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra 
bama, tekjutengdar greiðslur samkvæmt lögum um réttindi lifandi lfffæragjafa 
til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar, örorkulífeyri frá lífeyrissjóðum eða er 
fjarverandi frá eigin atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi vegna veikinda, 
slysa eða sálféiagslegs vanda.

9. gr. Samningur við ráðherra.
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Rannsóknir á Norðurlöndum og hér á landi sýna að einstaklingar sem eru utan 
vinnumarkaðar og þiggja fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum til framfærslu eða örorku 
búa við skerta starfsgetu vegna heilsubrests og/eða sálfélagslegs vanda. Heilsufar 
þessa einstaklinga er lakara en þeirra sem eiga bótarétt hjá Vinnumálastofnun. 
Nauðsynlegt að tryggja að einstaklingar sem þiggja fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna 
eða eru á örorku eigi aðgang að atvinnutengdri starfsendurhæfingu. Með frumvarpinu 
er starfsendurhæfingarsjóðum ætlað að þjónusta þessa höpa en 
starfsendurhæfíngarstöðvar eins og Samvinna -  starfsendurhæfing á Suðurnesjum, 
Starfsendurhæfing Hafoarflarðar og aðrar sambærilegar hafa hingað til verið að 
þjónusta þessa hópa og hafa læknar úr heilsugæslu og félagsráðgjafar hjá 
sveitarfélögum verið helstu tilvísendur. Með breytingunni bætist milliliður í keðjuna 
og þjónustan færist í raun úr nærumhverfinu í miðlægt bákn sem er andstætt þeirri 
hugmyndafræði velferðarkerfisins um nærþjónustu. Sú takmarkaða reynslsa sem er 
komin á samskipti Virk starfsendurhæfingarsjóðs og starfsendurhæfingarstöðva sem 
veita heildræna starfsendurhæfingu bendir til þess að einstaklingar sem búið er að 
meta þörf á Öflugri starfsendurhæfmgu fá ekki þjónustu við hæfi og jafnvel enga 
þjónustu. Þetta er staðreynd sem starfsendurhæfingarstöðvar hafa reynslu af. 
Hlutdeild Virk starfsendurhæfingarsjóðs í tilvísunum til starfsendurhæfingarstöðva er 
á bilinu 5-30% sem þýðir að 70-95% tilvísana er frá öðrum, aðallega læknum, 
félagsráðgjöfum og öðru heilbrigðisstarfsfólki.

í upphafi var gert ráð fyrir að starfsendurhæfmgarsjóðir hefðu skýrt hlutverk í því ferli 
sem atvinnutengd starfsendurhæfing er. Starfsendurhæfingarsjóðir áttu að sjá um 
ráðgjöf en starfsendurhæfingarstöðvar um framkvæmdina. Reynslan er hins vegar sú 
að mörkin eru óljós um hver sé að sinna hinni eiginlegu framkvæmd. Ráðgjafar Virk 
starfsedndurhæfingarsjóðs eru farnir að sjá bæði um ráðgjöf og framkvæmd í mörgum 
málum og m.a. famir að sjá um starfsprófanir á vinnumarkaði þrátt fyrir að 
starfsendurhæfingarstöðvar séu markvisst að sinna þeim málum og sérhæfa sig á því 
sviði.

í ljósi þeirrar stuttu reynslu sem komin er á þann eina starfsendurhæfingarsjóð sem til 
er hér á landi þykir varhugavert og algjörlega ótímabært að færa þessa þjónustu frá 
ríkinu að svo stöddu. Tíma þarf til að þróa samskipti og verkaskiptingu milli 
starfsendurhæfmgarsjóða og þeirra sem veita heilstæð úrræði í atvinnutengdri 
starfsendurhæfingu.

Lagagremin eins og hún stendur ífrumvarpinu:
Samningur við ráðherra.
Þeir sem hyggjast standa að stofnun og rekstri starfsendurhæfingarsjóðs skulu gera 
samning við ráðherra um þjónustu sjóðsins, sbr. 10. gr., við einstaklinga utan 
vimnimarkaðar, þar á meðaí þá sem fá greiddan endurhæfíngarlífeyri á grundvelli laga 
um félagsíega aðstoð. örorkulífeyri á grundvelli laga um almarmatryggingar og þá 
sem fá fjárhagsaðstoð hjá félagsþjónustu sveitarfélaga á grundveíli laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga og eftir atvikum aðra þá sem eiga eldci rétt til þjónustu 
starfsendurhæfíngarsjóðs skv, 1. og 2. tölul. 1. mgr. 8. gr., að uppíylítum skilyrðum 
11. gr. Kostnaður vegna atvinnutengdrar starfsendurhæfingar þessara einstaklinga 
greiðist ekki sérstaklega en telst felast í framlagi úr ríkissjóði skv. 7. gr.

Samningar skv. 1. mgr. skulu almennt vera ótímabundnir. f þeim skal meðal annars 
kveðið á um eftirlit ráðherra með þjónustu sjóðsins skv. 23. gr., skil á fjárhagslegum
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upplýsingum og uppiýsingum um mat á árangri. Áriega skal fara yfir framgang 
samningsins og möguleika til þróunar en endurskoða skaí samninginn reglulega.

Breytingatillaga FÍ:
Samningur við ráðherra.
Lagt er til að fella niður greinina eins og hún stendur í frumvarpinu og sett inn grein 
sem skilgreini ríkið áfram sem kaupanda að atvinnutengdri starfsendurhæfingu næstu 
10 árin. Að þeim tíma liðnum er komin meiri reynsla á landsíag 
starfsendurhæfingarsjóða og hugsanlega forsendur til að ríkið dragi sig endanlega frá 
sem kaupanda. Mikilvægt er að skilgreina nánar verkaskiptingu þeirra sem koma að 
atvinnutengdri starfsendurhæfíngu.

10. gr. Þjönusta á vegum starfsendurhœfingarsjóða,
Orðalagi er hér breytt til samræmis við fyrri tiliögur að breytingum á skilgreiningu á 
heilsubresti. Lagt er til að ekki verði einskorðað við veikindi eða slys heidur sé einnig 
gert ráð fyrir sálfélagslegum vanda.

Lagagreinin eins og hún stendur ífrumvarpinu:
Þjónusta á vegum starfsendurhæfmgarsjóða.
cl. Veita atvinniirekendum og stjórnendum nauðsynlega fræðslu og stuðning með

það að markmiði að stuðla að endurkomu einstakiinga til starfa eða auka möguieika 
þeirra tii þátttöku í atvinnuiífmu þrátt fyrir skerta starfsgetu vegna heiisubrests í 
kjölfar veikinda eða siysa.

Þegar tryggður einstaklingur skv. 8. gr. hefur þörf fyrir þjönustu sem veitt er innan 
annarra þjónustukerfa á vegum rikis og sveitarféiaga til að ná árangri við að bæta 
starfsgetu sína skuiu ráðgjafar starfsendui‘hæfíngarsjóða leita eftir samstarfi við 
hlutaðeigandi þjónustuaðila í samráði við viðkomandi einstakling.

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

Breytingatillaga Fl:
Þjónusta á vegum starfsendurhœfingarsjöða.
d. Veita atvinnurekendum og stjómendum nauðsynlega fræðslu og stuðning með 
það að markmiði að stuðla að endurkomu einstaklinga til starfa eða auka möguleika 
þeirra til þátttöku í atvinnulífínu þrátt fyrir skerta starfsgetu vegna heilsubrests í 
kjölfar veikinda, slysa eða sálfélagslegs vanda.

Þegar tryggður einstaklingur skv. 8. gr. hefur þörf fyrir þjónustu sem veitt er innan 
annarra þjónustukerfa á vegum ríkis og sveitarfélaga til að ná árangri við að bæta 
starfsgetu sína skulu ráðgjafar starfsendurhæfmgarsjóða leita eftir samstarfí við 
hlutaðeigandi þjónustuaðila í samráði við viðkomandi einstakling.

Starfsendurhæfíngarsjóði 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.

11. gr. Skilyrðifyrirþjónustu starfsendurhœfingarsjóða.
Mikilvægt er að þeir sem starfi við starfsendurhæfingu hafi til þess nauðsynleg 
verkfæri. Lengi hefur verið fjallað um starfsgetumat í stað örorkumats og hefur þróun
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þess komist all nokkuð á veg en er þó ekki tilbúið til brúks ennþá. Áhersla er lögð á 
að starfsgetumat verði tekið upp hið fyrsta, biðin eftir þvi er orðin alliöng. Þeir sem 
starfa við starfsendurhæfíngu hafa notað margvísleg mælitæki og matslista til að meta 
árangur starfsendurhæfíngarinnar en slíkt kemur ekki í stað staðlaðs samræmds mats á 
starfsgetu. FÍ leggur áherslu á að við mat á starfsgetu liggi til grundvallar þverfaglegt 
mat og er FI tilbúið að koma að vinnu við starfsgetumats sé þess óskað.

Að mati FÍ skortir að skilgreina hvað telst vera heilsubrestur, hverra sé að meta hvort 
um heilsubrest sé að ræða eður ei. Mikilvægt er þó að gleyma ekki að aðalatriðið er 
styrkur einstaklingsins og að fínna út hans starfsgetu og þar gegnir starfsgetumatið 
lykilatriði.

Nauðsynlegt er að þeir sem eru ósáttir við afgreiðslu starfsendurhæfíngarsjóða geti 
leitað með sín umkvörtunarmál til úrskurðamefndar sem hafí til að bera fagfólki sem 
getur farið yfír og metið málin á hlutlausan hátt.

Lagagreinin eins og hún stendur ífrumvarpinu:
Skilyrði fyrir þjönustu starfsendurhæfingarsjóða.
Skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhaefingarsjóðs er að einstaklingur búi við 

heilsubrest sem hindrar fulla þátttöku hans á vinnumarkaði og að hann stefni að 
endurkomu á vinnumarkað eða að auka þátttðku á vinnumarkaði svo fljótt sem verða 
má. Enn fremur er það skilyrði að einstaklingurimi hafi þörf fyrir þjónustuna, hún sé 
til þess fallin að auðvelda honum að fara aftur til vinnu og ííkíeg til árangurs á þeim 
tíma sem hún er veitt. Þá er það skilyrði að einstaklingurinn hafi viJja og getu til að 
taka markvissan þátt í atvinnutengdri starfsendurhæfmgu og fylgja þeirri áætlun sem 
þar er sett fram.

Starfsendurhæfingarsjóður metur hvort skilyrði 1. mgr. séu uppfyllt. 
Starfsendurhæfingarsjóði er heimilt að binda þjónustu við einstaklmg skv. 10. gr. 

við það skilyrði að hann 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 vinnuumhverfí, 
með starfskynningum, vinnuprófunum, þátttöku í sjálfboðaverkefnum eða 
reynsluráðningu á vinnumarkaði.

Breytingatttlaga FÍ:
Skilyrði fyrir þjónustu starfsendurhœfingarsjöða.
Lagt er til að greinin verði endurskoðuð í heild sinni og tryggt að starfsgetumat verði 
hluti af skilyrðum, heilsubrestur skilgreindur eða hverjir meti að um slíkt sé að ræða 
og að ljóst sé hvert sé hægt að leita verði ekki unað við niðurstöðu 
starfsendurhæfingarsj óðs.

Undirrituð er tilbúin að koma á fund velferðarnefhdar sé þess óskað til að fylgja 
umsögninni eftir.

f.h. Félagsráðgj afafélags íslands, c__

Sveindís AnnaJóhannsd^ttj/f félagsráðgjafi 
varaformaður Félagsráðgjafafélags íslands
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