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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um tímabundnar greiðslur vegna launa 
einstaklinga sem sæta sóttkví samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án 
þess að sýna merki þess að vera sýktir. Þingskjal 1131 - 667. mál.

Öryrkjabandalagið lýsir ánægju sinni með frumvarp félags- og barnamálaráðherra 
enda og stuðlar það verulega að því að hægja á útbreiðslu Covid-19. ÖBÍ styður 
afgreiðslu þess að teknu tilliti til neðangreindra ábendinga.

Athugasemdir við frumvarpið
Tryggja verður rétt foreldra fatlaðra barna sem og rétt maka og aðstandenda fatlaðs 
einstaklings sem settur eru í sóttkví eða er gert að vera heima vegna lokana 
dagvistunar, leikskóla, skóla eða þjónustumiðstöðvar eða annars úrræðis fyrir fatlaða 
fullorðna einstaklinga er lokað vegna Covid-19.

ÖBÍ tekur undir umsagnir Þroskahjálpar og Sambands sveitarfélaga, m.a. að 
mikilvægt sé að foreldrar og aðstandendur fatlaðs fólks njóti sama réttar og mælt er 
fyrir um í frumvarpinu, enda sé það óhjákvæmilegt að foreldri eða aðstandandi verði 
að vera heima hjá viðkomandi fötluðum eða langveikum einstaklingi, hvort sem 
einstaklingurinn er barn eða fullorðinn. Frumvarpið þarf að ná utan um foreldra allra 
barna sem þurfa að vera í sóttkví vegna Covid-19.

Öryrkjabandalagið bendir á 11. gr. SRFF í þessu sambandi, í greininni kemur fram 
skylda ríkisins til þess að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana sem þörf er á til að 
tryggja öryggi og vernd fatlaðs fólks í ástandi sem þessu (situations of risk). Sérstakur 
skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var í gær að benda á að ríki 
verða að gæta sín á því að taka fullt tillit til réttinda fatlaðs fólks, það ætti t.d. við að 
tryggja aðstandendum fjárhagslegan stuðning. Því er nauðsynlegt að foreldrar og 
aðstandendur njóti sama réttar og mælt er fyrir í frumvarpinu.1

ÖBÍ ertilbúið að gera grein fyrir umsögn sinni og sjónarmiðum sem varða mannréttindi 
og þarfir fatlaðs fólks við meðferð og afgreiðslu frumvarpsins sé þess óskað.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplavNews.aspx?NewslD=25725&LanglD=E&fbclid=lwAR2czf 
A34ZT6rGmzmaTuS eiWUbYtieWK3aN7rU6zRs5WfZFicF0s48NlU8 O röré tt segir hún: "Access to  additional 
financial aid is also v ita l to  reduce the  risk o f people w ith  disabilities and the ir fam ilies fa lling in to greater 
vulnerability or poverty."
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