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Alþingi 
Erindi nr. Þ l ’BS/Hl'l 

komudagur Q&ll.^ocrh
Landsfundur Landssambands eldri borgara, sem haldinn var á Akureyri 2. og 3. 
júní 2007, skorar á Alþingi:

Réttindi eldri borgara eru oft fyrir borð borin í þjóðfélaginu bæði utan 
stofnana sem innan þeirra. Þetta gildir um fjármál, skattamál, þjónustu o.fl. 
Þess vegna er það brýnt hagsmunamál fyrir eldri borgara að embætti 
umboðsmanns aldraðra verði stofnað. Slíkt embætti gæti tekið að sér og 
fjallað um réttindi og réttindabrot sem eldri borgarar verða fyrir, en enginn 
aðili í stjómkerfinu telur sér skylt að sinna.

Áskoranir til ríkisstjórnarinnar í kjaramálum lífeyrisþega.
Landsfundur Landssamband eldri borgara, sem haldinn var á Akureyri 2. -
3. júní 2007, skorar á stjómvöld að taka til greina eftirfarandi kröfur í 
kjaramálum eldri borgara.

1 Hafin verði nú þegar endurskoðun á lögum um 
almannatryggingar með aðalháherslu á 
lífeyristryggingakaflann m.a. með það að markmiði:
Að einfalda kerfi lifeyristrygginga svo það verði sem virkast 
fyrir þá sem byggja meginafkomu sína á því, 
að draga verulega úr tekjutryggingum, 
að tryggja að öryrkjar sem ná ellilífeyrisaldri haldi áfram 
aldurstengdum, óskertum örorkubótum,
að endurskoða ákvæði um endurkröfu lífeyrisgreiðslna frá TR.

2. Heildargreiðslur Tryggingastofnunar ríkisins taki mið af 
neyslukönnun Hagstofu Islands sem birt var 15. desember á sl.

rAri, eða kr. 210 þúsund á mánuði fyrir utan skatta hjá 
einstaklingi til jafnaðar. Þessi hækkun komi í áföngum og verði 
að fullu komin til framkvæmda á árinu 2009 að viðbættum 
vísitöluhækkunum Hagstofu íslands.

Að stofna embætti umboðsmanns aldraðra.



3. skattleysismörk hækkí í kr. 140 þúsund miðað við að þau hefðu 
Breyst samkvæmt vísitölu frá 1988. Þessi breyting verði að fullu 
Komin til framkvæmda í árslok 2008 með vísitöluhækkun 
Launa á þeim tíma, enda byrji skattleysismörkin að fjara út við 
500 þús. króna mánaðartekjur miðað við árið 2007.

4. Skerðing á tekjutengdum bótum vegna tekna maka og 
Sambúðarfólks verði afnumin nú þegar.

5. Ráðstöfunarfé við dvöl á stofnun hækki um 100% frá 1. júlí 
2006. Frá janúar 2008 verði stefnt að því að breyta 
Greiðslufyrirkomulagi á daggjaldastofnunum fyrir aldraða svo 
Þeir haldi Qárforræði sínu eins og gilt hefur í tæpa þrjá áratugi 
Fyrir fatlaða.

6. Skerðing á grunnlifeyri almannatrygginga verði afnumin.
7. Að taka upp ákveðið fritekjumark fyrir lifeyrissjóðstekjur í 

Samræmi við frítekjumark atvinnutekna.
8. Skattar álífeyrissjóðstekjur verði samræmdur skattlagningu 

Fjármagnstekna, enda verði ekki gert upp á milli 
sparnaðarforma.

9. Að viðmiðunarhugtak almannatrygginga verði endurskoðað 
Með það fyrir augum að óvæntur og óreglulegur ávinningur 
Leiði ekki til afnáms lífeyrisréttar og skerðingar á bótum 
Lífeyrisþegans t.d. við sölu gamalla verðbréfa eða sumarhúsa 
og tryggingabóta vegna slysa.

10. Breyta skal þvi ákvæði núgildandi laga sem kveður á um að ef 
Ellilífeyrisþegi missir rétt ágrunnlifeyri þá missi hann allan 
rétt á öðrum bótum almannatrygginga.

11. LEB gerir þá kröfu til stjórnvalda að hugtakið tekjur nái alls 
ekki yfir andvirði fasteigna, lausafjár eða verðbréfa sem 
lífeyrisþegi selur og komi ekki til skerðingar á lífeyri TR.

12. Inneign í séreignalífeyrissjóði verði ekki talin til tekna vegna 
greiðslna almannatrygginga.



Skerðing á lífeyri frá almannatryggingum vegna þess að 
lífeyrisþegi selur fasteign, lausafé eða verðbréf sem hann hefur 
eignast á löngum tíma er ekkert annað en eignaupptaka og 
skerðing á mannréttindum sem er til skammar fyrir þjóðfélagið.
Inneign í séreignalífeyrissjóði er nokkuð sem fólk hefur safnað 
saman á löngum tíma til að styrkja fjárhaginn á elliárunum. Af 
þessu er greiddur fullur skattur við útborgun og ætti alls ekki að 
koma til skerðingar á lífeyri frá TR enda var hann á Alþingi 
þegar honum var komið á hugsaður til að styrkja fjárhag fólks á 
elliárum
Greinargerð með kjaratillögu:
Framangreindar tillögur um lagfæringar á kjaramálum eldri borgara hafa flestar 
komið fram áður með einum eða öðrum hætti. Hér er þeim fylgt eftir og heldur 
gefíð í, því hægt hefur miðað þrátt fyrir ýmis fyrirheit stjómvalda í aðdraganda 
kosninga á undanfömum 12 árum.
Heildarendurskoðun á lögum um almannatryggingar hefur verið ein af kröfum 
samtaka eldri borgara um langt skeið. Sérstök áhersla er lögð á að endurskoðun á 
lífeyriskafla laganna hefjist nú þegar þar sem reglur þær sem TR starfar eftir hafa 
reynst venjulegu fólki nær óskiljanlegar. í þeirri endurskoðun verði m.a. tekið á 
þeim þáttum sem nefndir eru í tillögunni.
Hagstofa íslands er sú stofnun sem annast hlutlausa athugun á neyslu 
einstaklinga hér á landi. Engin sérstök ástæða er til að ætla að neysla eldri borgara 
falli langt frá hinni almennu neyslu í landinu. Því er gerð sú sjálfsagða krafa að 
heildargreiðslur Tryggingastofnunarinnar til skjólstæðinga hennar taki mið af 
þeim niðurstöðum.
Skattleysismörk verði hækkuð í samræmi við hækkun launavísitölu frá árinu 
1988. í hinni miklu skattaumræðu undangenginna missera hefur það komið 
óyggjandi fram að skattabyrði þeirra sem minnstar hafa tekjumar hefur aukist 
verulega. Þar veldur mestu að skattleysismörk hafa dregist mjög aftur úr miðað 
við þróun verðlags og launa allt frá árinu 1988. Skjótvirkasta og um leið 
árangursríkasta leið skattayfirvalda til að hækka tekjur þeirra sem bera minnst úr 
býtum er að hækka skattleysismörk.
Það að skerða lífeyri almannatrygginga vegna tekna maka má líkja við 
mannréttindabrot. Hver einstaklingur verði metinn sem sjálfstæður einstaklingur 
og fái greiðslur samkvæmt því frá TR.
Fjárupphæð og framkvæmd á greiðslu ráðstöfunarfjár (vasapeninga) til íbúa á 
dvalar- og hjúkrunarheimilum er til skammar. Landssamband eldri borgara leggur 
þunga áherslu á að hækka þessar greiðslur verulega og að breytt verði nú þegar 
greiðslufyrirkomulagi eins og fram kemur í áskoruninni.
Hvorki atvinnutekjur né lífeyrissjóðstekjur skerði tekjutengdar bætur 
almannatrygginga. Ef ellilífeyrisþegar ættu þess kost aðvinna án þess að 
atvinnutekjur þeirra skerði tekjutengdar bætur almannatrygginga, þá má það vera



ljóst að ríkissjóður fengi í sinn hlut auknar skatttekjur bæði í formi tekjuskatta og 
neysluskatta. Hafa skal í huga að margir atvinnurekendur hafa óskað sérstaklega 
eftir eldri borgurum til starfa.

Áskorun til ríkisstjórnar.
Landsfundur Landssambands eldri borgara haldinn á Akureyri 2. 
og 3. júní 2007, skorar á ríkisstjórn íslands:

1. Að beita sér fyrir aðgerðaáætlun varðandi fjölbýli á 
hjúkrunarheimilum sem nú eru starfrækt, að þeim 
verði breytt þannig að allir íbúar hafi einkarými með 
snyrtingu.

2. Að settar verði reglur um stærð einkarýmis og að 
gerðir verði þjónustusamningar við öll 
hjúkrunarheimili aldraðra, þar sem komi skýrt fram 
hvaða þjónustu skuli veita og hver markmiðin séu.

3. Að settar verði reglur varðandi eftirlit með 
Þjónustunni, hvaða aðili sé ábyrgur fyrir henni.

4. Að nú þegar verði gert átak í að eyða biðlistum 
aldraðra eftir hjúkrunarrýmum og umönnun, bæði 
vegna þeirra sem bíða á sjúkrahúsum sem og þeirra 
sem bíða í heimahúsum við erfiðar aðstæður.

5. Að nú þegar verði gert átak í að eyða biðlistum 
Varðandi augnaðgerðir.



rAskorun til ríkisstjórnar.
Landsfundur landssambands eldri borgara, haldinn á Akureyri 2. og 3. 
júní 2007, fagnar því, að stefnt skuli að eftirfarandi í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnar:
Endurskoðun frá grunni á lögum um málefni aldraðra. 
Markmið endurskoðunarinnar verði m.a.:

1. Að flytja málefni aldraðra frá ríki/heilbrigðisráðuneyti til 
sveitarfélaga.

2. Að marka heildarstefnu í málefnum aldraðra sem byggir á 
Hugmyndafræði um jafnrétti og mannréttindi.

3. Að stjórnsýsla málaflokksins verði hjá einum aðila þ.e. 
sveitarfélögum sem fái fullnægjandi tekjustofna til að taka 
að sér alla þjónustu við aldraða.

4. Að samræma ákvæði sem eru í hinum ýmsu lagabálkum og 
snerta málefni aldraðra.

5. Að endurskoða ákvæði um Framkvæmdasjóð aldraðra 
varðandi stjórn og hlutverk sjóðsins.

6. Að sett verði í lög ákvæði um réttindi og réttargæslu 
aldraðra.

7. Að breyta fyrirkomulagi greiðslna til íbúa á dvalar- og 
hjúkrunarheimilum þannig, að þeir haldi fjárforræði sínu.

8. Að dagvistarrýmum og hvíldarheimilum aldraðra verði 
fjölgað svo fullnægt verði þörfum.



rAskorun til stjórnvalda.

Landsfundur Landssamband eldri borgara, haldinn á Akureyri 2. 
og 3. júní 2007, skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir þvi að 
stjórnendum hjúkrunarheimila sé óheimilt að stía sambúðarfólki í 
sundur, þegar annað þeirra þarf nauðsynlega á vistun að halda. 
Stjórnendum verði gert skylt að finna ráð til að sambúðarfólk geti 
búið saman, að ósk þeirra beggja.

rAskorun til stjórnvalda.

Landsfundur Landssambands eldri borgara, haldinn á Akureyri
2. og 3. júní 2007, skorar á heilbrigðisráðherra:

1. Að gerðar verði tafarlaust samningur við sjálfstætt 
starfandi sérfræðinga í hjartalækningum.

2. Að gerður verði samningur við Tannlæknafélag íslands 
um gjaldskrá fyrir tannlækningar og fellt verði úr gildi 
ákvæði 4. gr. reglugerðar um þátttöku 
Tryggingastofnunar ríkisins i kostnaði við 
tannlækningar, nr. 815 frá 22. nóvember 2002, um að TR 
taki ekki þátt í kostnaði við gerð fyllinga í tönn, ef minna 
en þrjú ár eru liðin frá því að fylling eða skorufylla var 
sett í sama flöt tannarinnar.

Greinargerð:
Hætta er á að tannheilsa eldri borgara fari versnandi, vegna þess að tannlækningar eru 
orðnar svo dýrar, að margir lífeyrisþegar hafa ekki efni á að leita sér lækninga og enn 
eykur það vanda, ef TR tekur ekki þátt í kostnaði við viðgerð á tönn, sem reynist þörf á 
að gera við aftur áður en þrjú ár eru liðin frá fyrri viðgerð.
Það er brýnt hagsmunamál svo margra, ekki síst eldri borgara, að ráðuneyti 
heilbrigðismála og hjartalæknar nái skynsamlegri niðurstöðu í nýjum samningi, þannig að 
það fólk sem leita þarf hjartalæknis sitji við sama borð og fólk sem þarfnast þjónustu



Landsfundur Landssamband eldri borgara var haldinn á 
Akureyri 2. og 3. júní sl.
Fundinn sátu hátt í 140 fulltrúar um 50 félaga eldri borgara um allt 
land, en 53 félög eru í LEB.
Nýbakaður félagsmálaráðherra núverandi ríkisstjómar, Jóhanna 
Sigurðardóttir, ávarpaði landsfundinn. Var gerður góður rómur að 
máli hennar.
Fjöldi ályktana og áskorana var samþykktur á fundinum ásamt 
nýjum áherslum í heimahjúkrun og heimaþjónustu á grundvelli 
könnunar sem Landssambandið stóð fyrir í samvinnu við 
aðildarfélögin. Bryndís Steinþórsdóttir tók niðurstöðumar saman 
og lagði vel unna og markvissa aðgerðaáætlun, en markmið hennar 
er að aldraðir geti búið sem lengst heima hjá sér, einangrist ekki og 
eigi kost á fjölbreyttri þjónustu sem íþyngi ekki efnahag þeirra um 
of.
í svörum aðildarfélaganna komu fram greinargóðar lýsingar á því 
sem fyrir er og einnig er bent á það sem þarf að bæta svo að 
aldraðir geti notið þjónustu sem lengst heima hjá sér og þurfi ekki 
að flytja á stofnanir/elliheimili. Það kom greinilega fram að 
auðveldara er að veita einstaklingsbundna aðstoð og þjónustu í 
fámennum byggðalögum.

rAhersluatriðum könnunarinnar hefur verið komið til 
heilbrigðisráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga.



annarra sérfræðilækna. Núgildandi fyrirkomulag er tvímælalaust brot á jafnræðisreglu og 
tilvísunarkerfið frá heimilislækni til hjartalæknis er óviðunandi, veldur neytendum 
viðbótarkostnaði og óþægindum og getur skapað hættuástand í einhverjum tilvikum.
Þar til samningar nást, skal tekið undir þá kröfu samtaka hjartasjúklinga, að tilvísun 
heimilislæknis gildi lengur en fjóra mánuði, eða allt að einu ári. Meginkrafan er eftir sem 
áður sú, að gengið verði til samninga milli hjartalækna og ráðuneytis af fullum heilindum 
og einurð.


