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Sendandi: 

Rósa Katrín Möller 

14. september 2011.

Stjómarfrumvarp nr. 1388 Sjúkratryggingar (greiðsluþátttaka í lyíjakostnaði)

Heil og sæl,

Nafn mitt er Rósa Katrín

Velferðarráðherra hr. Guðbjartur Hannesson benti mér á að senda ykkur umsögn vegna þessa 

frumvarps.

Eftir að hafa kynnt mér frumvarpið finnst mér vera gerður mikill greinamunur á láglaunafólki, 

nemendum, styrktarþegum sveitafélaga og þeirra sem hafa nægan aurinn á milli handanna, 

öryrkja og aldraðra.

Fólk getur verið með sjúkdóma án þess að þurfa á miklum erfiðum meðferðum á að halda, eru 

ekki í hópi öryrkja en engu að síður þurfa að borga sín lyf eins og almenningur þarf að gera. 

Það viJl svo til að undirrituð er í þeim hópi sem telst til láglaunafólks og er með blóðsjúkdóm. 

Lyf eru dýr og verða dýrari ef þetta frumvarp fer í gegn án þess að hugsa til þeirra sem minna 

mega sín.

Hér að neðan er útreikningur útgjalda hver mánaðarmót hjá raunverulegri manneskju sem er í 

láglaunastétt. Sú manneskja hefur einnig verið nemandi og styrktarþegi sveitafélags. Það er 

mjög sennilega fleiri sem eru lægra íaunaðir en hærra launaðir og munu þeir aðilar þurfa að 

vel ja um hver mánaðarmót hvort kaupa skuli mat eða lyf.
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Útgjöld einstaklings

Húsaleiga 840000 70000
sími 120000 10000
Afborganir 360000 30000
Blóðrannsóknir 39600 3300
Samtals útgjöld 1359600 113300

Útborguð laun á mán 150000

til ráðstöfunar á mán. 36700
að

meðaltali

'ááH. á mán
Lyfseðilsskyld lyf 80000 6667
lausakaup Jyfja 80000 6667
sj úkrasokkabuxur 40000 3333
Nauðsynlegur
kostnaður 200000 16666,667

heföi til ráðstöfunar 20033,333

Hér sést glögglega að þessi einstaklingur hefur ekki grunnneysluviðmið eins og 

Velferðarráðuneytið leggur út með. Samkvæmt neysluviðmiðinu hér að neðan á viðkomandi 

að hafa 38.079 kr. í mat en hefur að meðaltali 36.000 kr. á mánuði og á það að duga til alls 

þessa sem stendur hér fyrir neðan.

Dæmigert viðmið fyrir heimili

Forsendur
Fjöldi fullorðinna: 1 Eigíð húsnæði eða leiguhúsnæði: Leiguhúsnæði
Fjöldi bama: 0 Búsetustaður: Höfuðborgarsvæðið

Rafmagnshitun eða hitaveita: Hitaveita
Veldu:

Útgjaldafíokkar Viðmiðunarútgjöld
Neysluvörur

Samtals: 64.079 (21,3%)
Matur, di*ykkjarvörur og aðrar dagvörur til heimilishalds 38.492
Föt og skör 13.412
Heimilisbúnaður 7.872
Raftæki og viðhald rafíækja 4.304

Þjónusta
SamtaJs: 33.401 (11,1%)
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Þjónusta
Lyf, lækningavömr og heilsugæsluþjónusta 7,427
Sími og ijarskipti 9.133
Menntun og dagvistun 821
Veitingar 11.177
Önnur þjónusta fyrir heimili 4.843

Tómstundir
Samtals: 36.055 (12,0%)

Tómstundir og afþreying 36.055
Útgjöld án samgangna og húsnæðiskostuaðarSamtals: 133.536 (44,4%)

Samgöngur
Samtals: 85.425 (28,4%)

Ökutæki og almenningssamgöngur 75.032
Annar ferðakostnaður 10.393
Útgjöld án húsnæðiskostnaðar Samtals: 218.960 (72,8%)
Húsnæðiskostnaður (áætlaður m.v. dæinigert 71 m2 húsnæði)

Samtals: 82.006 (27,2%) 
Fjármagnskostnaður vegna eigin húsnæðis / húsaleiga 69.448
Viðhaldskostnaður húsnæðis 3.871
Rafmagn og hiti 8,687
HeildarútgjÖld fjölskyldu Samtals: 300.966 (100,0%)

Við erum raunverulegt fólk en ekki bara tölur á blaði eins og oft er raunin.

Undirrituð stundar enn nám og væntir þess að hagur hennar vænkist við útskrift og að úrval 

atvinnu aulcist. Það er auðveldara að vinna heldur en að taka námslán því það er hreinlega 

ekki hægt að lifa á þeim. Spurning með að gera sig tímabundna að öryrkja til þess að fá 

niðurgreiðslu lyíja, lækniskostnaðar ýmiskonar, niðurgreiðslu á leiguhúsnæði og svo mætti 

lengi telja. En stolt undirritaðrar er að gera sitt allra besta og vera heiðarleg. Nú er komið að 

ykkur.

Með vinsemd og virðingu 

Rósa Katrín Möller 

Nemi í lögfræði
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