
Yfirlýsing um Endurhæfingarsjóð 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins hafa á undanförnum 
misserum rætt saman um nýtt fyrirkomulag endurhæfingar. Samkomulag er 
um að hefja þróun þeirra á árinu 2008 með því að skipuleggja þjónustu og 
veita úrræði fyrir þá starfsmenn sem veikjast til lengri tíma og slasast 
þannig að vinnugeta skerðist. Markmið aðila er að koma að málum eins 
snemma og kostur er til að stuðla að því að hver einstaklingur verði svo 
virkur á vinnumarkaði sem vinnugeta hans leyfir. 

Sérstakur sjóður, Endurhæfingarsjóður, verður stofnaður í því skyni að 
skipuleggja og hafa umsjón með störfum þjónustufulltrúa sem verða aðallega á 
vegum sjúkrasjóða stéttarfélaganna og greiða kostnaðinn af störfum þeirra og 
kostnaðinn af ráðgjöf fagaðila. Ennfremur mun Endurhæfingarsjóður hafa 
fjármuni til þess að greiða fyrir kostnað við úrræði og endurhæfingu til 
viðbótar því sem veitt er af hinni almennu heilbrigðisþjónustu. 

Miðað er við að í heild verði ráðstafað 0,39% af launum til 
Endurhæfingarsjóðs. Í fyrsta áfanga er samkomulag milli Alþýðusambands 
íslands og Samtaka atvinnulífsins um að leggja (íi hverjum kjarasamningi fyrir 
sig) sérstakt 0,13% launatengt gjald, Endurhæfingargjald, á launagreiðendur á 
sama gjaldstofn og iðgjald til lífeyrissjóða frá og með 1. júní 2008. Í öðrum 
áfanga sem hefst í ársbyrjun 2009 er miðað við að ríkissjóður leggi 
Endurhæfingarsjóði til sömu upphæð og launagreiðendur samkvæmt 
sérstöku samkomulagi. I þriðja áfanga sem hefst í ársbyrjun 2010 munu 
Alþýðusamband íslands og Samtök atvinnulífsins beita sér fyrir því að 
lífeyrissjóðir á samningssviði þeirra greiði til Endurhæfingarsjóðs sama hlutfall 
og launagreiðendur. Ennfremur munu Alþýðusamband íslands og Samtök 
atvinnulífsins leita leiða til þess að aðrir lífeyrissjóðir greiði til 
Endurhæfingarsjóðs eftir því sem við á þannig að full framlög fáist til sjóðsins 
vegna þeirra einstaklinga sem Endurhæfingargjald er greitt af. 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins eru sammála um að setja 
Endurhæfingarsjóði 8 manna stjórn með 4 mönnum frá hvorum aðila. Hlutverk 
stjórnarinnar er að móta og þróa starfsemi sjóðsins, gera samninga um 
þjónustufulltrúa, við ráðgjafa og aðra aðila. 

Greiðsluskylda launagreiðenda, sjúkrasjóða og lífeyrissjóða verður óbreytt en 
Alþýðusamband Island og Samtök atvinnulífsins eru sammála um að breyta 
þurfi innihaldi læknisvottorða þannig að þau kveði á um vinnugetu og leið til 
endurkomu á vinnumarkað þegar viðkomandi einstaklingur hefur verið samfellt 
fjarverandi frá vinnu í fjórar vikur eða lengur. Greiðslur úr Endurhæfingarsjóði 
vegna endurhæfingar og annarra úrræða vegna einstaklinga geta hafist að 
loknu mati á þörfum viðkomandi aðila. Starfsemi á vegum Endurhæfingarsjóðs 
byggir á nánu samstarfi einstaklinganna sem í hlut eiga, fyrirtækjanna sem 
þeir vinna hjá, stéttarfélaganna, þjónustufulltrúanna, fagaðila og 
heilbrigðisþjónustunnar. 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins eru sammála um að vinna í 



sameiningu að þróun endurhæfingar og tryggja að framkvæmd þeirra verði 
sem árangursríkust. Í því skyni þarf eftir því sem við á að setja 
Endurhæfingarsjóði samþykktir og starfsreglur í samvinnu við stjórn sjóðsins 
og gefa út leiðbeiningar til starfsmanna, fyrirtækja og stéttarfélaga um 
framkvæmdina. 

 


