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Reylcjavík 14. desember 2009

Efni:Umsagnir um mál 273 og mál 274

Landssamband eldri borgara fjallaði um mál 273 og 274 á stjómarfundi þann 9. desember sl.

LEB gagnxýnir þann stutta fyrirvara sem hafður er á til að skila inn umsögnum. Hvað varðar 
umsögn um 273. mál þá gerir LEB ekki athugasemd við það, þar sem breytingar virðast 
gerðar til að koma í veg fyrir misnotkun á greiðslu atvinnuleysisbóta. LEB gerir heldur ekki 
athugasemdir við breytingu á lögum nr. 125/1999 um málefni eldri borgara, 19. gr. B, þar sem 
lagt er til að framkvæmdasjóður aldraðra leggi til hluta af rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila 
árin 2012 og 2013. Sömu sögu er að segja um breytingu á lögum nr. 44/1998 30 gr. um lán úr 
íbúðalánasjóði vegna byggingar hjúlcrunarheimila. LEB hefur lagt áherslu á að bæta þarf kjör 
og þjónustu eldri borgara og á fundi með félags- og tryggmgamálanefnd þann 12. desember 
var rætt um helstu áhersluatriði LEB nú um stundir.

1. Stofnað verði embætti umboðsmanns aldraðra eða aukinn íjárstyrkur til 
Landssambands eldri borgara til að vinna að brýnustu hagsmunamálum elstu 
kynslóðarinnar.
Ath. 50.000 manns 60 ára og eldri í landinu og hlutfallið mxrn aukast á næstu árum þar 
sem breyting verður á aldurssamsetningu þjóðarinnar. Brýnt að bregðast við því.

2. LEB mótmælir þeim skerðingum sem eldri borgarar hafa orðið fyrir á yfirstandandi ári 
og krefst þess að það verði leiðrétt sem fyrst
Ath. Skerðingar sl. áramót, tap eldri borgara á hlutabréfum í hruninu? skerðingar 1. júlí 
þrátt fyrir launahækkanir á almennum vinnumarkaði og fyrirhugaðar hækkanir næstu 
áramót. Brot á 1. gr. Laga um málefni eldri borgara og brot á mannréttindum,

3. Unnið verði markvisst að því að hækka lífeyri aldraðra svo hann dugi fyrir 
framfærslukostnaði skv. neyslukönnun Hagstofu íslands.
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Ath. Dugar ekki, dýrara að vera eldri borgara, almennar verðhælckanir, aukin 
kostnaður varðandi heilbrigðisþjónustu og lyfjakostnað, ekki sparnaður fyrir 
samfélagið að gera eldri borgara ósjálfbjarga.

4. Samræmi verði milli lífeyrisgreiðslna öryrkja og eldri borgara.
Ath. Laun (bætur) lælcka nú þegar fólk fer af örorkulífeyri og fær eílilífeyri.

5. Uppbygging dvaíarheimila aldraðra verði í samræmi við Edenhugmyndafræðina 
samanber opinbera stefnu varðandi uppbyggingu þjónustu við aldraðra í Færeyjum. 
Ath. Betri þjónusta og jafnframt ódýrari kostur.

6. Eldri borgarar eigi kost á notendastýrðri persónulegri aðstoð eins og öryrkjar.
Ath. Betri þjónusta og ódýrari kostur,

7. Dvalargjöld á stofnunum verði afnumin, fólk greiði fyrir þá þjónustu sem það fær.
Ath. Núverandi kerfi úrelt og tíðkast hvergi í nágrannalöndunum.

8. Við útreikning greiðslan frá TR verði a.m.k. 120 þúsund lcróna frítekjumark og skipti 
þá engu hvort tekjur séu atvinnutekjur eða fjáimagnstekjur.
Ath. Hvetur eldri borgara til að vera virkari í samfélaginu og seinkar ótímabærri 
öldrun.

9. Verðbætur reiknist ekki til tekna, einungis raunvextir skattlagðir.
Ath. Eignaupptaka.

10. Einungis eru greiddar íjámiagnstekjur af því sem er umfram S milljónjr í sparifé eldri 
borgara.
Ath. Nauðsynlegt til að eldri borgarar geti dvalið lengur í heimahúsum að þeir geti séð 
um viðhald eigna sinna. Spamaður fyrir samfélagið og betri kostur fyrir eldri borgara.

11. Lífeyrir allra lífeyrisþega fái fulla verðlagsuppbót frá 1. mars sl. en um síðustu áramót 
félck meiri hluti lífeyrisþega skerta verðlagsuppbót og mátti því sæta skerðingu á 
lífeyri sínum frá aímannatryggingum.
Ath. Um áramót fengu aðeins þeir sem eru með lægstan lífeyri fullar 
verðlagsuppbætur, tæplega 20%, en aðrir íífeyrisþegar fengu aðeins 9,6% 
verðlagsuppbót.

Fyrir hönd stjómar Landssambands eldri borgara

Valgerður Katrín Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
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