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Frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.

í frutnvarpinu er hvergi minnst á tungumál, málþroska eða mikilvægi snemmtækrar íhlutunar 

í málumhverfi bama. Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, málstöð íslensks 

táknmáls, leggur áherslu á að réttur bama með skerta heym og Ijölskyldna þeirra, auk bama 

táknmálstalandi foreldra og Ijölskyldna þeirra til þess að tileinka sér og læra íslenskt táknmál 

sé virtur. íslenskt táknmál er eina hefðbundna minnihlutamálið á Islandi og er það jafnrétthátt 

íslensku til tjáningar og samskipta skv. lögum nr. 61/2011. Islenskt táknmál á hins vegar undir 

högg að sækja og sá réttur bama og fjölskyldna sem lögin eiga að tryggja er ítrekað brotinn. 

Því er ákaflega mikilvægt að það sé tryggt að málstjórar og tengiliðir, auk Bama- og 

íjölskyldustofu, sem hafa það hlutverk m.a. að skipa stuðningsteymi, samþætta þjónustu og 

útbúa stuðningsáætlanir og móta fræðsluefni þekki rétt barna skv. lögum nr. 61/2011 og 

hlutverk Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heymarskertra skv. lögum nr. 129/1990 og 

tryggi bömum og f j ö l s k y l d u m  þeirra sem lög nr. 61/2011 þjónustu fulltrúa sem hefur 

sérþekkingu á íslensku táknmáli og starfar á grundvelli þess. Þar sem ákvæði laga um 

samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna vísa til þess að tengiliðir og málstjórar séu ýmist 

af heilbrigðisstofnunum eða skólum barna er hætt við því að sérþekking á íslensku táknmáli sé 

ekki til staðar. Það er því mikilvægt að allt kynningarefni fyrir tengiliði og málstjóra innihaldi 

upplýsingar um íslenskt táknmál sem unnar eru í samstarfi við Samskiptamiðstöð heymarlausra 

og heymarskerta.

Um 2. gr.

í upptalningu á þroska til skýringar á farsæld bams (3. liður) vantar mállegan þroska sem er 

óaðskiljanlegur hluti og í sumum tilvikum grundvölldur félagslegs, vitsmunalegs, siðferðilegs 

og sálræns þroska.

í upptalningu á þjónustuveitendum (14. liður) mætti bæta við sérhæfðri tungumálaþjónustu 

sbr. hlutverk Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra sem málstöð íslensks 

táknmáls -  en stofmmin veitir sérhæfða þjónustu sem enginn upptalinna aðila getur veitt.



Um 10., 11. og 12. gr.

Orðið úrræði vísar auðvitað til ráða, kosta, möguleika en hins vegar útilokar það að mörgu leyti 

ýmsa kosti, möguleika og réttindi sem snúa að öðrum sviðum en félags- eða heilsufarslegum 

þáttum í lífí barna og fjölskyldna. Það að börn og foreldrar lærir íslenskt táknmál og fái ráðgjöf 

um málþroska og samskipti barna með skerta heym myndi ekki teljast til úrræða í seinni 

skilningi orðsins þar sem um tungumálaráðgjöf og tungumálanám og - tileiknun er að ræða. Til 

þess að lögin nái ótvírætt yfir réttindi til þess að læra og tileinka sér íslenskt táknmál, m.t.t. til 

laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls væri orðið þjónustuleið eða 

lausn skýrara.
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