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Efni: Umsögn VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs um frumvarp til laga um breytingu á ým sum  
lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna  
vinnumarkaðar)

VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóður þakkar fyrir að fá þetta frumvarp til umsagnar. í því eru fjölmörg 
atriði sem hafa það að markmiði að auka virkni og þátttöku einstaklinga í erfiðri stöðu sem er 
mikilvægt og þarft á þessum tíma. ( þessari umsögn er hins vegar eingöngu fjallað um þá þætti er lúta 
að starfsendurhæfingu og þjónustu VIRK.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að auka möguleika einstaklinga sem sækja þjónustu VIRK til ávinnslu 
atvinnuleysisbóta þar sem meta á þátttöku í starfsendurhæfingu til þrettán vikna vinnuframlags í fullu 
starfi. Þetta er jákvætt skref en mig langar að koma eftirfarandi ábendingum á framfæri:

1. Mikilvægt er að þetta sé ekki tímabundin breyting vegna Covid-19 heldur réttur sem er 
kominn til að vera. Þetta er mjög þörf breyting sem auðvelt er að rökstyðja á hvaða tíma

2. í 4. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að meta starfsendurhæfingartímabilið til þrettán vikna 
vinnuframlags. Að okkar mati er sanngjarnt að starfsendurhæfing sé metin til mun lengra 
tímabils en 13 vikna. Meðaltími einstaklinga í starfsendurhæfingu hjá VIRK er um 13-14 
mánuðir og á þessum tíma á sér stað mikil vinna með einstaklingnum sem krefst bæði tíma og 
virkrar þátttöku og þar sem mikil áhersla er lögð á að efla starfsgetu og auka tengsl við 
vinnumarkaðinn.

Til frekari rökstuðnings fyrir lengri tíma en 13 vikum má einnig benda á eftirfarandi:

• Að VIRK-Starfsendurhæfingarsjóði standa aðilar vinnumarkaðarins og VIRK er í miklu 
samstarfi við bæði stéttarfélög og atvinnurekendur um allt land.

• Starfsendurhæfing hjá VIRK miðar markvisst að aukinni vinnugetu og er hún oft útfærð í 
samstarfi við vinnumarkaðinn þar sem vinnutengd úrræði svo sem vinnuprófanir geta verið 
hluti af áætluninni. Gerðar eru skýrar kröfur til þátttöku og mætinga og stefnan um 
vinnumarkaðsþátttöku er alltaf mjög skýr.

• Það er mikilvægt að einstaklingar sem Ijúka starfsendurhæfingu frá VIRK hafi möguleika á að 
fara á atvinnuleysisbætur þar sem markvisst er unnið að því að finna starf við hæfi. Ef slíkur 
réttur er ekki til staðar þá getur verið meiri hætta á því að einstaklingar tapi niður þeim árangri 
sem þeir hafa náð í starfsendurhæfingunni.

Við hjá VIRK erum ávallt reiðubúin til að veita allar nánari upplýsingar er varða ofangreint og
starfsemina í heild sinni.
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