
Við sendum hér með inn umsókn vegna 593.mál nefndarsviðs Alþingis. Vonum innilega okkar 
umsögn komist með, hún er mikilvæg fyrir þetta mikilvægs baráttumál okkar V

Sorgarmiðstöð fagnar fyrsta fasa frumvarps um Sorgarleyfi. Hér eru stigin mikilvæg fyrstu skref Í átt 
að sorgarleyfi fyrir foreldra/forsjá aðila vegna barnsmissis. Verði frumvarpið að lögum fæst einnig 
mikilvæg staðfesting á vægi sorgarúrvinnslu fyrir heilsu og velferð aðstandenda.
Sorgarmiðstöð hvetur til þess að jafnhliða verði hafinn undirbúningur að næsta skrefi sem yrði 
frumvarp til breytinga á lögum um sorgarleyfi, með það að markmiði að færa einstaklingum sem 
missa maka frá ungum börnum, sambærilega réttarbót. Það er einnig sá hópur sem þarf sannarlega 
að fara huga að þegar kemur að slíkum réttindum. Ungir foreldrar sem missa maka sinn, vegna 
veikinda eða skyndilega og hafa börn á framfæri. Það er sá hópur syrgjenda sem er hætta á að hafi 
ekki tök á því að taka sér veikindaleyfi eftir andlát maka.

Greinargerð:
“Á tímabilinu 2014 til 2018 létust að meðaltali 108 einstaklingar árlega á aldrinum 20 til 50 ára 
samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Því miður eru ekki til tölulegar upplýsingar um það hve 
mörg börn undir 18 ára misstu annað eða báða foreldra á þessum árum. Miðað við 108 andlát fólks á 
aldrinum 20-50 ára er þó hægt að gera ráð fyrir að mörg börn gangi í gegnum þá erfiðu lífsreynslu í 
æsku að missa ýmist annað eða báða foreldra sína.
Það er mikið álag og vand með farið að styðja syrgjandi barn og vera jafnframt syrgjandi látinn maka. 
Því þarf að veita eftirlifandi foreldri barns, stuðning umfram veikindadaga í formi sorgarleyfis svo 
foreldrið geti leitað sér og barni sínu viðeigandi aðhlynningar og búið sig undir framtíðina við 
gjörbreyttar aðstæður.”
Eftirfarandi áherslur kæmu til skoðunar:
• Réttur skapist til 6 mánaða sorgarleyfis, ofan á veikindadaga foreldris, sem hægt er að nýta fyrstu 
12 mánuði eftir andlát maka. Hægt verði að taka leyfið út í eins smáum skömmtum og óskað er. Þá 
væri jafnvel hægt skoða að fá rétt til að nýta veikindadaga maka, í samstarfi við verkalýðsfélög.
• Ólöglegt verði að segja starfsmanni upp störfum í 12 mánuði eftir andlát maka.
• Barn þarf að hafa átt lögheimili hjá foreldri (vera á framfæri þess) til að foreldrið fái sorgaleyfi, með 
þeim réttindum sem lögin fela í sér.
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