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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, með 
síðari breytingum (greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris), 435. mál

Samtök atvinnulífsins (SA) vísa til tölvupósts velferðarnefndar Alþingis frá 21. nóvember þar 
sem óskað var umsagnar um ofangreint má. Með frumvarpinu er ráðgert að lengja 
greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris úr 18 mánuðum í 36 mánuði auk þess sem heimild til 
framlengingar greiðslutímabils verður 24 mánuðir í stað 18 mánaða nú.

Frumvarpið inniheldur fyrsta skref í átt að nýju greiðslu- og þjónustukerfi vegna 
starfsgetumissis. SA hafa talað fyrir breytingu á íslenska almannatryggingakerfinu um árabil 
enda eru þær reglur sem kerfið byggir á komnar til ára sinna og margar gagnrýniverðar. SA 
eru sammála því markmiði frumvarpsins, sem kemur fram í greinargerð, að tryggja 
einstaklingum sem misst hafa starfsgetuna endurhæfingarlífeyri til lengri tíma en nú gildir 
enda sé endurhæfing með aukna atvinnuþátttöku að markmiði enn metin raunhæf. Að mati 
SA er mikilvægt að leggja áherslu á aukna virkni einstaklinga sem glíma við starfsgetumissi og 
rímar frumvarpið vel við þá sýn, þ.e. að koma í veg fyrir að einstaklingar endi á örorkulífeyri 
áður en endurhæfing er að fullu reynd. Þannig er mögulegt að sporna gegn hækkandi nýgengi 
örorku og auka líkur á endurkomu einstaklinga á vinnumarkað.

Það er meginskilyrði fyrir veitingu endurhæfingarlífeyris að viðkomandi einstaklingur taki 
þátt í endurhæfingu í umsjón fagaðila með starfshæfni að markmiði. Til þess að fá greiddan 
endurhæfingarlífeyri þarf einstaklingur því að skila endurhæfingaráætlun til TR. Líkt og áður 
segir gerir frumvarpið ráð fyrir að starfsendurhæfing verði enn að vera raunhæf til þess að 
einstaklingur öðlist rétt til lengra tímabils endurhæfingarlífeyris. Að mati SA er því eðlilegt að 
lengra tímabil greiðslna sé bundið ákveðnum skilyrðum t.a.m. að lífeyrisþegi sinni markvissri 
endurhæfingu og sé í því skyni undir eftirliti fagaðila sem sýna fram á að viðkomandi nái 
framgangi innan ákveðins tímabils. Þannig verði ekki nægilegt að sýna fram á 
endurhæfingaráætlun heldur verði að sýna fram á með einhverjum hætti að 
starfsendurhæfingin sé að skila sér.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka atvinnulífsins

Heiðrún Björk Gísladóttir
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