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Við hjá LEB höfum miklar áhyggjur af því hversu langan tíma tekur að koma brýnum málum í 
gegnum Alþingi. Mál eru að velkjast um í allt of langan tíma; okkur og þinginu til tjóns. 
Þingmál um sveigjanleg starfslok er núna í þinglegri meðferð eftir lagfæringar, en hvar er 
málið í rauninni statt? Afar brýnt mál sem hefði þurft snögga meðferð til að koma hlutunum 
inn í ásættanlegan raunveruleika.

Við hjá LEB höfum í mörg ár unnið í nefndum til að leita leiða til að leiðrétta stöðu þeirra 
verst settu í hópi eldri borgara. Endalausartafir á nefndastarfi hafa hindrað árangur.

Staða verst settu eldri borgaranna er slæm. Það er raunverulega til sárafátækt hjá fólki í 
neðstu 2 tekjutíundum hópsins og í 3. tekjutíund er fátækt. Er þetta viðunandi og að enginn 
hafi brett upp ermar þrátt fyrir öll fallegu loforðin?

Mítan um að ellilífeyrisþegar hafi a.m.k. 300 þúsund kr. í eftirlaun er ekki rétt. Jafnvel ekki þó 
að sérstakri heimilisuppbót sé bætt við ellilífeyri frá TR og kölluð eftirlaun. Það er mikilvægt 
að horfst sé í augu við þá bláköldu staðreynd að sá hópur sem fær heimilisuppbót er alls ekki 
allur á sama báti. Færri en 1.000 af hópnum sem býr einn, fær fulla heimilisuppbót. í allt er 
fjöldi þeirra sem búa einir yfir 10.000 eldri borgarar.

Menn þurfa að losa sig frá þessari fullyrðingu um 300.000 kr. eftirlaunin, sem engan veginn 
stenst nokkra skoðun.

Við hvetjum alþingismenn til að skoða raunveruleg kjör eldri borgara sem hafa sigið niður æ 
meir síðustu ár frá árinu 2017. Nú er svo komið að kjaragliðnun milli ellilífeyris annars vegar 
og lægstu launa á vinnumarkaði nemurtæpum 80 þúsund króna; 256.716 kr. vs. 335.000 kr.

Landssamband eldri borgara • Sigtúni 42 • 105 Reykjavík • Sími 567 7111 • leb@leb.



Allir milljarðarnir sem stjórnmálmenn eru að mæra sig með, eru í besta falli ógagnsæjar 
reiknikúnstir og hvergi sjáanlegir í raunheimi eldri borgara.

Nú í skugga Covid -19 eru æði margir eldri borgarar með hærri útgjöld vegna ýmiss 
kostnaðar. Þau sem fóru í félagsmiðstöðvarnar í mat þurfa nú að fá heimsendan mat með 
tilheyrandi aukakostnaði. Það sama er að segja um ýmsa aðra þjónustu sem þau geta ekki 
lengur sótt og þurfa því að fá senda heim til sín með sérstökum kostnaði.

LEB skilur vel að grípa þurfi til aðgerða vegna hruns hjá fyritækjum og í rekstri þeirra. 
Offjárfestingar síðustu ára eru að koma aftan að mörgum en ekki eldra fólki sem lifað hefur 
tímanna tvenna og er vant að sína ráðdeildarsemi. Eldra fólk hefur ekki staðið í 
offjárfestingunum sem eru nú að koma mörgum fyrirtækjum í koll, t.d. 
ferðaþjónustufyrirtækjum sem voru haldin gullgrafaraæði og sást ekki fyrir. Það var ekki á 
ábyrgð eldri borgara og ekki ásættanlegt að þeir þurfi gjalda fyrir.

Það er þakkarvert í þessu frumvarpi til fjáraukalaga að það eigi að efla heilsugæsluna, stuðla 
að aukinni geðrækt og sálfræðistuðningi. Mun það nýtast mörgum, ekki síst eldri borgurum. 
Ekki síst fögnum við að verulega eigi að bæta í aðgengismálum. Allt þetta bætir líf eldra 
fólks.
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