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Umsögn LEB um Breytingu á lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar, með síðari 
breytingu.

Landssamband eldri borgara hefur farið yfir ofangreint frumvarp, sem ríkisstjóm íslands 
hyggst afgreiða sem lög frá Alþingi íyrir næstu áramót.

LEB vill byrja á að lýsa yfir ánægju sinni með frumvarpið og telur að það muni í 
veigamiklum atriðum uppfylla þær kröfur sem barist hefur verið fyrir um langt árabil af hálfu 
Landssambandsins. Vænta má að lögin muni hafa í för með sér algera umbyltingu á kjörum 
aldraðra í landinu og því ber að fagna.

Samt sem áður er um að ræða nokkur atriði sem LEB hefur áhyggjur af, beri Alþingi ekki 
gæfu til að breyta þeim til betri vegar áður en framvarpið verður endanlega afgreitt.

LEB gerir engar athugasemdir við fyrstu 17 greinar fmmvarpsins.

Hvað 18. greinina varðar, þá er þjónustan að mati LEB algert grundvallaratriði, en meðan ekki 
er nánar útfært hvemig þessi stofnun eigi að starfa er erfitt að tjá sig um hana.

í 20. grein er gert ráð fyrir tvískiptingu milli ráðuneyta, sem LEB varar eindregið við og telur 
hana vera galla á lögunum. Undanfarin ár hefur verið gerð tilraun til samþættingar 
heimaþjónustunnar og það kemur því framkvæmdastjóm LEB á óvart að heimahjúkrunin 
skuli lögfest með þessu frumvarpi hjá heilbrigðisráðuneytinu.

Samkvæmt 27. grein, sem fjallar um vistunarmat, er kveðið á um að heilbrigðisráðherra skipi 
3 manna nefnd til að meta vistunarþörf manna og gefi út reglugerð um starf nefndanna. Hér er 
að öðru leyti gert ráð fyrir að umræddar stofnanir starfi á ábyrgð félagsmálaráðherra, á meðan 
öðru ráðuneyti er gert að meta þörf fólks fyrir vistun á þessum sömu stofnunvim. Þama hlýtur 
að skapast togstreita á milíi, sem rýrir gildi laganna. Mörg dæmi eru um að eitt ráðuneyti fari 
með yfirstjóm málaflokksins þó annað ráðuneyti sjái um einstaka þætti hans.

I 28. grein er fjallað nánar um fyrirkomulag vistunarmatsins. I greininni er gert ráð fyrir að 
framkvæmdin verði í höndum tveggja ráðuneyta. Þetta virðist geta kollvarpað fyrri atriðum 
frumvarpsins, bæði samkvæmt lagagreinunum og greinargerðinni með frumvarpinu.

LEB hefur ítrekað gert þá kröfu að yfirstjóm málefna eldri borgara verði hjá einni stofhun 
þ.e.a.s. félagsmálaráðuneyti og flytjist innan tíðar til sveitarfélaga. Þess vegna leggur LEB 
áherslu á að Alþingi taki mið af ofangreindum athugasemdum LEB.
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