
 

 

130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1304  —  570. mál.

Breytingartillögur

við frv. til l. um breyt. á l. um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta heilbrigðis- og trygginganefndar (JBjart, DrH, MF, PHB, DJ, BrM).

1. Við 1. gr. 2. efnismálsl. orðist svo: Skal einn nefndarmaður tilnefndur af Landssambandi
eldri borgara, einn af Öldrunarráði Íslands, einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og
tveir skulu skipaðir án tilnefningar.

2. Við 2. gr. 2. og 3. efnismgr. orðist svo: 
Þá er Framkvæmdasjóði aldraðra heimilt að greiða þann hluta húsaleigu sem telst

stofnkostnaður vegna leigu á hjúkrunarheimili fyrir aldraða sem samþykkt hefur verið
að byggja eftir 1. janúar 2005 á kostnað annarra aðila en ríkisins, að undangengnu út-
boði. Skilyrði fyrir greiðslu húsaleigu er að ekki hafi verið veittur styrkur úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra skv. 2. mgr. eða annar styrkur frá ríkinu til að byggja hjúkrunar-
heimilið. Húsaleiga sem greidd er með þessum hætti telst ígildi stofnkostnaðar. Heimilt
er að gera undanþágu frá útboði skv. 1. málsl. þegar sérstaklega stendur á og talið er að
útboð muni ekki leiða til lægri húsaleigukostnaðar fyrir ríki og sveitarfélög.

Þegar ríki og sveitarfélög standa saman að uppbyggingu hjúkrunarheimila skal þátt-
taka sveitarfélaga ekki vera minni en sem nemur 15% af stofnkostnaði og skal eignar-
hlutur vera í sömu hlutföllum og skipting stofnkostnaðar. Þátttaka sveitarfélaga í
greiðslu leigu fyrir hjúkrunarheimili skv. 3. mgr. skal ekki vera minni en sem nemur
15% af leigunni. Taki sveitarfélag þátt í stofnkostnaði eða greiðslu leigu vegna bygg-
ingar annarra hjúkrunarheimila skal samþykki þess fyrir greiðsluþátttöku liggja fyrir
áður en framkvæmda- og rekstrarleyfi er gefið út. Framlag úr Framkvæmdasjóði aldr-
aðra telst ríkisframlag.

3. Á eftir 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Í stað orðanna „skv. 16. og 17. gr.“ í 3. tölul. 13. gr. og 2. mgr. 14. gr. laganna kem-

ur: skv. 16. gr.


