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Efni: Umsögn um þingslályktun 191. Mál, 151. Löggjafaþing. Skipun starfshóps um rétt til 
að annast veikt eða slasað barn

Umsögn Góðvildar um tillögu til þingsályktunar um skipun starfshóps um rétt barns til 
umönnunar
Sá hópur barna sem Góðvild sinnir eru langveik og/eða fötluð börn.
Foreldrar þessara barna eru í stöðugum ótta við að missa atvinnu sína vegna veikinda 
barnsins. I dag er þessi veikindaréttur foreldra aðeins 96 klst og eru þessar klukkustundir oft 
uppurnar á fyrstu mánuðum ársins.

I flestum tilfellum eru þessir foreldrar uppá náð og miskun atvinnuveitanda sem oft á tíðum 
dregur þá tíma sem falla utan þessara 96 klst af sumarorlofinu og því missir því barnið af 
mikilvægum gæðastundum foreldra.
I dag er veikindaréttur foreldra langveikra eða/og fatlaðra barna sá sami og veikindaréttur 
barna sem eru ekki langveik/fötluð og er það þá undir hverjum atvinnuveitanda komið hvort 
að þeir komi eitthvað til móts við foreldra langveikra barna eða ekki.

Við höfum aðeins kynnt okkur þessi mál innan Evrópulandana og í flestum tilfellum er 
aukinn veikindaréttur hjá foreldrum langveikra/fatlaðra barna en með misjöfnum nálgunum. 
Þessi aukni veikindaréttur ætti að vera greiddur af ríki eða sveitafélagi svo að hann leggist 
ekki á atvinnuveitanda.

Norðurlöndin eru með ákveðið marga daga aukalega á ári en td Italía er með aukalega 2 ár 
sem foreldrar langveikra/fatlaðra barna hafa til umráða frá fæðingu til 18 ára aldurs. Svo 
eru ýmis tilbrigði þarna á milli.
Eðlilegast væri að fylgja fordæmi Norðurlandanna enda okkar stjórnsýsla líkust þeirra.

Við fögnum því að rétturinn til umönnunar færist til barnsins en á sama tíma þarf að hugsa 
til þess að foreldrar langveikra og fatlaðra barna eigi ekki á hættu að verða taldir þriðja 
flokks starfsfólk og eigi erfitt með að fá eða halda vinnu vegna þessa réttinda barnsins.

Einnig þarf að skilgreina foreldra í þessu tilviki sem eru ekki endilega blóðforeldrar 
hugsanlega væri betra að nota orðið „forsjáraðili" en hugtakið þarf að vera skilgreint.

Að lokum viljum við nefna að við erum tilbúin að taka þátt í vinnuhópnum verði hann að 
veruleika.
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