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Efni: Umsögn Félags heyrnarlausra vegna frumvarps til laga um jafna 
meðferð á vinnumarkaði, þingskjal 568 -  435. mál.

Félag heyrnarlausra fagnar frumvarpi til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. 
Félagið telur að í frumvarpinu vanti að gert sér ráð fyrir túlkun í atvinnulífi sem 
er brýn þörf hér landi fyrir þau sem reiða sig á íslenskt táknmál í daglegu lífi. 
í 1. mgr. 3. gr. laganna nr. 6 1 /2 0 1 1 , um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls er íslenskt táknmál fyrsta mál þeirra se þurfa að reiða sig á það til 
tjáningar og samskipta og barna þeirra. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. er íslenskt 
táknmál jafnrétthátt íslensku sem tjáningarform ís amskiptum manna á milli og 
er óheimilt að mismuna mönnum eftir því hvaða tjáningarform þeir nota.

Félag heyrnarlausra lítur svo á að jöfn meðferð á vinnumarkaði þurfi að 
endurspegla þá stöðu sem íslensku táknmálið er fengið með lögum nr. 6 1 /2 0 1 1  
og til að tryggja jafna meðferð á vinnumarkaði leggur Félag heyrnarlausra til að 
gerð verði breyting á 10.gr að atvinnurekandi beri ekki kostnað vegna 
táknmálstúlkaþjónustu fyrir starfsmenn né fyrir sjálfan sig og lög um jafna 
meðferð á vinnumarkaði tryggji þeim sem reiða sig á íslensks táknmál njóti 
jafnréttis á vinnumarkaði.

Félag heyrnarlausra hefur í samstarfi við Tryggingastofnun ríkisins og 
endurskoðunarfyrirtækið Deloitte tekið saman og kynnt þingheimi þann 
fjárhagslega ábata sem samfélagið og ríkissjóður verður fyrir með því að tryggja 
heyrnarlausum aðgengi að vinnustaðatúlkun. Með því aukast skatttekjur hins 
opinbera margfalt á við þau útgjöld sem tryggð verði í vinnustaðatúlkun. 
Fylgiskjal vegna útreikninga sendast með þess til staðfestingar. Sjá hjálagt 
fylgiskjal.

Hjálagt: Fylgiskjal 1 um útreikning vegna atvinnuþátttöku heyrnarlausra.

íslenskt táknmál
þú hefur það í hendi þér

Virðingarfyllst, 
f.h Félags heyrnarlausra
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Félag heyrnarlausra hefur tekið saman beinan og óbeinan ávinning ríkissjóðs við að gera 
skjólstæðingum félagsins kleyft að komast á vinnumarkaðinn. í dag er hluti félagsmanna FH með 
lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun.
Með táknmálkennslu og táknmálstúlkaþjónustu í framhaldsskólum hefur menntunarhlutfall 
heyrnarlausra aukist mjög hratt. Skortur hins vegar hefur verið á að kosta til svokallaða atvinnutúlkun 
sem gerir heyrnarlausum kleift að kalla til túlka á endurmenntunarnámskeið, starfsþjálfun ýmis konar 
og starfsmannafundi og viðburði. Þar hafa heyrnarlausir dregist aftur úr og fækkað um leið mjög 
tækifæri þeirra að komast á vinnumarkað og vinnu tengdri þeirri menntun sem þau hafa hlotið.
Félag heyrnarlausra hefur gert kostnaðaráætlun fyrir þetta verkefni vegna atvinnutúlkaþjónustu er 
myndi auka túlkakostnaðr á ári um kr. 56.100.000. ( miðað við 50 heyrnarlausa).
Að auki verði boðið upp á myndsímatúlkun og er áætlaður kostnaður fyrir þá þjónustu kr. 9.900.00. 
Félagslegi sjóðurinn sem ætlað er að standa undir félagslegir túlkun er í ár 18.600.000 og teljum við 
að hann muni duga fyrir þá þjónustu.
Til að uppfylla tú lkaþörf allra heyrnarlausra á ári er áætlaður heildarkostnaður samkvæmt 
framansögðu samtals kr. 84.600.000.

Félag heyrnarlausra fékk útreikning frá Tryggingastofnun ríkisins um sparnað í lífeyriskerfi 
almannatryggingar e f tiltekin fjöldi heyrnalausir örorkulífeyrisþegar færu út á vinnumarkaðinn og 
hefðu kr. 320.000 í laun á mánuði.

Hér að neðan eru dæmi sem sýna bein og óbein áhrif af lífeyrisgreiðslum og skattgreiðslum. í dæminu 
er miðað við 50 heyrnarlausa einstaklinga sem búa einir og eru á aldrinum 40 ára og eldri. 
Einstaklingar við fyrsta örorkumat og einungis greiðsla frá TR. Engin önnur laun:

Ávinningur ríkisins af menntun og virkni heyrnarlausra á vinnumarkaði með atvinnutúlk.

E in stak lin gu r p r. 12 . M án  50  félagsm enn
Vinnulaun 320.000 3.840.000 192.000.000
4% lífeyrissjóður (12.800) (153.600) (7.680.000)
Skert gr. ftá TR 78.284 939.408 46.970.400
Staðg. skatta af skerðingu (31.110) (373.321) (18.666.037)
Staðgr.skatta af launum (64.507) (774.084) (38.707.200)

289.867 3.478.404 173.920.200

Þegar þessar tölur eru skoðaðar og bornar saman þá sést að eins og staðan er í dag þá er nettó 
greiðsla TR til 50 bótaþega sem hafa ekki aðrar tekjur 112 mkr. Ef sami fjöldi fær 320 þ. í launatekjur 
og engar bætur frá TR þá eru tekjur ríkissjóðs af skattgreiðslum um 39 mkr. Sami fjöldi með 320þ í 
launatekjur og skertar bætur frá TR þá er nettó greiðsla frá TR að teknu tilliti til skatta um 28 mkr, 
47mkr. ef ekki tekið tillit til staðgreiðslu skatta.
Sparnaður ríkissjóðs ef 50 einstaklingar fara af fullum bótum og fara að vinna sem launþegar fyrir kr.
320.000 á mánuði og fá engar bætur er 112.5 mkr. auk þess sem ríkissjóður fær 39 mkr. í skatttekjur 
af launum.
Sparnaður ríkissjóðs miðað við að 50 einstaklingar hverfi af bótum að hluta eða að öllu leiti.
Fullar greiðslur ftá TR. 131.109.000.
Staðgreiðsla af fullum gr. ( 18.604.800)
Skertar greiðslur ftá TR. (46.970.400)
Staðgreiðsla skatta skertum gr. TR 18.666.037 
Staðgreiðsla af vinnulaunum 320 þ. 38.707.200

Samtals sparnaður ríkissjóðs á ári: 122.907.037
Hér að framan er ekki um vísindalegan útreikning að ræða en gefur þó sterka vísbendingu um beinan 
sparnað ríkissjóðs við að 50 lífeyrisþegar fari af greiðslum frá Tryggingastofnun og gerist í þess stað 
launþegar. Félag heyrnarlausra hefur vakið athygli á þörf fyrir atvinnutúlkun fyrir félagsmenn sem 
hafi hug á að fara á vinnumarkaðinn en skortur á túlkaþjónustu og kostnaði við hana hefur staðið því 
fyrir þrifum
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