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Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði.

Undirritaður setur spurning við 10. grein frumvarpsins. Þar er tekið fram að ekki þurfi að fara 
að lögunum séu þau “of íþyngjandi fyrir atvinnurekandann”
Það sem háir okkur með skerta starfsgetu er einmitt þau ólög eða reglugerð sem beinlínis bannar 
Sjúkratryggingum Íslands að útvega þau hjálpartæki sem einstaklingur þarf vegna 
atvinnuþátttöku sinnar. E f á að jafna stöðu okkar á vinnumarkaði þá eiga SÍ að útvega þann 
búnað sem fylgir atvinnuþátttöku hvers einstaklings. Þá meina ég ekki að uppfylla lagaskyldur 
eins og að húsnæði sé aðgengilegt öllum, sem hver atvinnurekandi á að sjá sóma sinn í að gera. 
Heldur persónubundin stoðtæki sem gera viðkomandi mögulegt að vinna verkefnin til jafns við 
aðra.

Treysti ykkur snillingum til að koma inn einni settningu sem slær þá afsökun úr hendi 
atvinnurekanda, vegna kostnaðar, að ekki sé átt við búnað sem SÍ mun útvega með 
reglugerðarbreytingu þar um í kjölfar þessara laga.

Annars fagna ég þessu frumvarpi og því að litið sé á vinnumarkaðinn sem eina heild.

Kveðja
Guðjón Sigurðsson 
Formaður MND félagsins

10. gr.
Ráðstafanir atvinnurekenda vegna fatlaðra einstaklinga eða einstaklinga með skerta

starfsgetu.
Atvinnurekandi skal gera viðeigandi ráðstafanir, sé þeirra þörf í sérstöku tilviki, til að gera 

fötluðum einstaklingi eða einstaklingi með skerta starfsgetu kleift að eiga aðgengi að og taka 
þátt í starfi, njóta framgangs í starfi eða fá þjálfun enda séu þær ráðstafanir ekki of íþyngjandi 
fyrir atvinnurekandann.

Greinargerð:

Um 10. gr.
Í ákvæði þessu er gert ráð fyrir að atvinnurekandi skuli gera viðeigandi ráðstafanir, sé 

þeirra þörf í sérstöku tilviki, til að gera fötluðum einstaklingi eða einstaklingi með skerta 
starfsgetu kleift að eiga aðgengi að og taka þátt í starfi, njóta framgangs í starfi eða fá þjálfun 
enda séu þær ráðstafanir ekki of íþyngjandi fyrir atvinnurekandann. Byggist ákvæði þetta á 5.



gr. tilskipunar 2000/78/EB. Hvað varðar mat á því hvað talist geti til fötlunar eða skertrar 
starfsgetu er vísað til greinargerðar frumvarpsins og skýringa við 3. gr. frumvarpsins. Í þessu 
sambandi verður þó að gera ráð fyrir að ekki sé unnt að leggja á atvinnurekanda þá skyldu 
sem ákvæðið felur í sér nema viðkomandi einstaklingur upplýsi hlutaðeigandi atvinnurekanda 
um fötlun sína eða skerta starfsgetu og að hlutaðeigandi atvinnurekanda sé þar með kunnugt 
um aðstæður viðkomandi einstaklings.

Í aðfaraorðum tilskipunar 2000/78/EB kemur fram að með viðeigandi ráðstöfunum sé m.a. 
átt við árangursríkar og raunhæfar aðgerðir til að laga vinnustað að fötlun eða skertri 
starfsgetu, svo sem með breytingum á húsnæði og búnaði, skipulagi vinnutíma, 
verkefnaskiptingu eða með þjálfunarúrræðum. Í tillögum framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins að tilskipun 2000/78/EB er fjallað nánar um hvað teljist felast í skyldum 
atvinnurekanda að mati framkvæmdastjórnarinnar í skilningi 5. gr. tilskipunarinnar. Þar 
kemur m.a. fram að ákvæðið sé talið fela í sér skyldu atvinnurekanda til að grípa til aðgerða 
þegar um er að ræða einstakling sem getur ekki sinnt grundvallarþáttum viðkomandi starfs 
(e. essentialfunctions o f the post concerned) án þess að breytingar verði á vinnuaðstæðum. 
Jafnframt er tekið fram að sú skylda sem hvílir á atvinnurekanda að þessu leyti takmarkist 
annars vegar við að unnt sé að koma tilteknum ráðstöfunum í framkvæmd og hins vegar við 
að umræddar ráðstafanir megi ekki vera of íþyngjandi að teknu tilliti til þeirrar starfsemi sem 
um er að ræða hverju sinni. Við ákvörðun um hvort ráðstafanir teljist of íþyngjandi fyrir 
hlutaðeigandi atvinnurekanda þannig að honum beri þá ekki skylda til að hrinda þeim í 
framkvæmd ber sérstaklega að líta til fjárhagslegs kostnaðar og umfangs þeirra að teknu tilliti 
til stærðar stofnunar eða fyrirtækis sem í hlut á hverju sinni.........................................


