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Efni: Umsögn í máli nr. 813 til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 
með áherslu á börn og barnafjölskyldur.

Vísað er í tölvupóst, dags. 24. ágúst sl., þar sem óskað er eftir umsögn Embættis landlæknis um 
tillögu til þingsályktunar um íjölskyldustefnu fyrir árin 2017 - 2021.

Embætti landlæknis lýsir ánægju með að mörkuð sé skýr stefna í málefnum fjölskyldna hér á 
landi og leggur áherslu á að ofangreind tillaga verði samþykkt. Brýnt er að tryggja að stefnunni 
verði fýlgt eftir með markvissum hætti og nægilegu fjármagni.

Embætti landlæknis fagnar því einnig að samstarfsaðilar eru tilgreindir, tímarammi gefinn og 
leggur áherslu á að til þess að þingsályktunin verði að veruleika er nauðsynlegt að þverfaglegt 
samstarf sé í heiðri haft og leiðarljósið verði að allir vinni saman að sameiginlegum hagsmunum 
bama og þölskyldna þeirra.

Að mati Embættis landlæknis er mikilvægt að bæta skráningu upplýsinga um samsetningu í 
bamafjölskyldum og hvemig áætlað er að bæta hag umgengnisforeldra. Þá er brýnt að taka á 
húsnæðismálum ungs fólks og þeirra sem em efnaminni.

Embætti landlæknis fagnar því hve mikil áhersla er lögð á að vinna gegn bamafátækt og að efla 
stuðning við efhaminni fjölskyldur en áréttar að hafa ber í huga að styðja þarf vel við allar 
bamafj ölskyldur.

Einstaklega ánægjulegt er að lagt er til að framhaldsskólanemum (16 - 20 ára) frá tekjuminni 
heimilum verði tryggður fjárhagslegur stuðningur til náms. Þá er jákvætt hve oft er vitnað í 
Bamasáttmálann og mikilvægt að fýlgja honum vel eftir.
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Embætti landlæknis lýsir ánægju með þá stefnu að tryggja bömum samvistir við báða foreldra 
með því að auka rétt foreldra til fæðingarorlofs. Mikilvægt er að leggja áherslu á meðgöngu- og 
ungbamavemd með sérstöku tilliti til áhættuþátta, s.s. vegna geðrænna vandamála, 
fíknisjúkdóma og/eða félagslegs vanda. Þá er jákvætt að sérstakur kafli er um réttindi langveikra 
bama og bama sem glíma við fotlun til að njóta umönnunar foreldra og að veikindarétturinn 
fylgi baminu.

Embætti landlæknis leggur áherslu á að grunnþjónusta verði samhæfð og að unnið verði 
markvisst í nærsamfélagi hverrar fjölskyldu með þau mál sem upp kunna að koma. Þá er 
mikilvægt að efla heilsugæslu, auka aðgengi að þverfaglegu heilbrigðisfólki, efla forvamir, 
snemmtæka íhlutun og hafa lýðheilsumarkmið sýnileg. Mikilvægt er að sinna vel bömum sem 
búa við erfiðleika á heimilum og sjá til þess að þau búi ekki við vanrækslu og/eða ofbeldi. 
Mikilvægt er að auka uppeldislegan stuðning inn á heimilum þar sem það á við og efla aðstoð 
við heimanám. Þá er vert að bjóða lengda viðvem eftir skóla.

Embætti landlæknis lýsir eindregnum stuðningi við þessa stefnu og undirstrikar mikilvægi þess 
að henni verði fýlgt eftir af stjómvöldum og samstarfsaðilum. Nauðsynlegt er að kynna stefnuna 
vel og skilgreina samstarfsaðila í hveijum lið. í nokkrum liðum mætti bæta við samstarfsaðilum.

Virðingarfýllst,

Leifur^^rðarson, Salbjörg Bjamádóttirý
sviðsstjóri verkefnisstjóri
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