
 
 

  
 

 150. löggjafarþing 2019–2020. 

Skýrsla 

félags- og barnamálaráðherra um stöðu eldri borgara hérlendis og erlendis, 
samkvæmt beiðni.  

 
Með beiðni (þskj. 530 — 394. mál) frá Ágústi Ólafi Ágústssyni og fleiri alþingismönnum 

er þess óskað að félags- og barnamálaráðherra flytji Alþingi skýrslu um stöðu eldri borgara á 
Íslandi. Í skýrslunni komi meðal annars fram upplýsingar um stöðuna hérlendis og þær bornar 
saman við önnur Norðurlönd og meðaltal ríkja OECD.  

 
Formáli 

Með öldruðum á Íslandi er átt við einstaklinga sem náð hafa 67 ára aldri, sbr. 1. tölul. 2. 
gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999. Víðast í Evrópu er á hinn bóginn miðað við 65 ára 
aldur og hefur The World Health Organisation (WHO) gefið út það viðmið fyrir aldraða í 
þróuðum hagkerfum heimsins.1  

Athygli er vakin á því að ellilífeyriskerfinu á Íslandi var verulega breytt í upphafi árs 2017 
og því ekki til löng saga á grundvelli þess. Forsendur Tryggingastofnunar ríkisins í þessari 
skýrslu eru að fjárhæðir og fjöldi miðast við marsmánuð hvers árs 2017–2020. Árin 2017 og 
2018 hafa farið í gegnum uppgjör og mega því heita fullfrágengin en uppgjör ársins 2019 bíður 
framtalsskila þess árs. Þá er árið 2020 byggt á fyrirliggjandi spá.  
  

 
 
1 Eurostat (2019). Ageing Europe, looking at the lives of older people in the EU, 2019 edition. Sótt af 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/. 
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1. Aldursdreifing landsmanna og hlutfall lífeyrisþega af mannfjölda og hver líkleg 
þróun er.  

Í Hagtíðindum Hagstofu Íslands frá 17. desember 2019 er fjallað um mannfjöldaþróun.2 
Þar kemur fram að 1. janúar 2019 voru íbúar landsins 356.991, þar af 182.837 karlar og 
174.154 konur. Frá sama tíma árið áður varð fjölgun upp á 2,5% eða 8.541 einstakling.  

 
Hlutfallslegur mannfjöldi í Evrópu og á Íslandi eftir kyni og aldri 1. janúar 2018: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Í Hagtíðindum Hagstofu Íslands frá 22. nóvember 20193 kemur fram að samkvæmt miðspá 
mannfjöldaspár verða íbúar landsins 434.000 árið 2068, bæði vegna fólksflutninga og 
náttúrulegrar fjölgunar. Í háspánni er gert ráð fyrir að íbúar verði 506.000 í lok spátímabilsins 
en 366.000 í lágspánni.  

 
Aldurspíramídarnir 2019 og miðspá fyrir 2068: 

 
 

2 Hagstofa Íslands (2019). Hagtíðindi: Mannfjöldaþróun 2018 (17. desember 2019). Sótt af 
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/e33d2cb3-2b74-4835-b326-0d5ea3926918.pdf/. 

3 Hagstofa Íslands (2019). Hagtíðindi: Mannfjöldaspá 2019-2068 (22. nóvember 2019). Sótt af 
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/1e14a030-481c-45a0-9639-2d714b5403f1.pdf/. 
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Gangi spáin eftir verða helstu breytingar á aldurssamsetningu þær að árið 2035 verða 20% 
mannfjöldans eldri en 65 ára og árið 2055 yfir 25%. Enn fremur verða þeir sem eru eldri en 
65 ára fleiri en þeir sem eru 19 ára og yngri frá árinu 2046, öfugt við það sem nú er. 

 
Hlutfall fólks eldra en 65 ára og eldra en 85 ára 2019–2068 samkvæmt miðspá um 

mannfjöldabreytingar sem birt var í Hagtíðindum Hagstofu Íslands 22. nóvember 20194. 

 
 

4 Hagstofa Íslands (2019). Hagtíðindi: Mannfjöldaspá 2019–2068 (22. nóvember 2019). Sótt af 
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/1e14a030-481c-45a0-9639-2d714b5403f1.pdf/. 
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2. Dreifing hjúskaparstöðu eldri borgara. 

  
Dreifing hjúskaparstöðu 67 ára og eldri 1. janúar 20195 Fjöldi Hlutfall 

Ógiftir og einhleypir 2.913 7% 
Ógiftir í sambúð 349 1% 
Giftir í samvistum við maka 24.788 57% 
Giftir ekki í samvistum við maka 456 1% 
Ekklar/ekkjur og einhleyp 9.543 22% 
Ekklar/ekkjur í sambúð 103 0% 
Skilin að lögum og einhleyp 4.979 11% 
Skilin að lögum í sambúð 374 1% 
Hjúskaparstaða óupplýst 261 1% 

Alls 43.766 100% 
 
3. Eftirlaunaaldur hérlendis og erlendis flokkað eftir atvinnugreinum og 
atvinnuþátttaka fólks 50–67 ára annars vegar og 67 ára og eldri hins vegar.  

Ekki liggja fyrir upplýsingar um flokkun eftirlaunaaldurs eftir atvinnugreinum en eins og 
fram kemur í meðfylgjandi upplýsingum um eftirlaunaaldur í Evrópu er víða unnið að 
breytingum á eftirlaunaaldri. 
  

 
 

5 Hagstofa Íslands. Mannfjöldi 16 ára og eldri eftir kyni, aldri og hjúskaparstétt 1998–2020. Sótt af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__fjolsk__Fjolskyldan/MAN07209.px/. 
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Eftirlaunaaldur á Íslandi: 
Almennur eftirlaunaaldur á Íslandi er 67 ár í almannatryggingakerfinu. Þó er heimilt að 

hefja töku ellilífeyris frá 65 ára aldri og einnig er heimilt að fresta töku ellilífeyris til 80 ára 
aldurs og hækkar þá hinn frestaði hluti lífeyrisins. Útgreiðsla ellilífeyris frá lífeyrissjóðum 
getur hafist á bilinu 60–70 ára en það er misjafnt eftir sjóðum hvenær lífeyristaka getur hafist. 
Hjá flestum almennum sjóðum getur lífeyristaka hafist á aldrinum 65–70 ára en það eru helst 
ríkisstarfsmenn sem geta hafið lífeyristöku fyrir 65 ára aldur, til dæmis hjá Lífeyrissjóði 
starfsmanna ríkisins. 

 
Eftirlaunaaldur í Evrópu:  
Austurríki: Karlar 65, konur 60. Verið er að hækka lífeyrisaldur kvenna smám saman upp 

í það sama og fyrir karla og á það að nást að fullu árið 2033. 
Belgía: 65 ár fram til 2025, eftir það hækkar eftirlaunaaldur í 66 ár. Verður 67 ár fyrir þá 

sem hefja töku lífeyris eftir 1. febrúar 2030.  
Bretland: Lífeyrisaldur er 65 ár. Gert er ráð fyrir að lífeyrisaldurinn hækki smám saman 

og verði 66 ár í árslok 2020. 
Búlgaría: Karlar 64 ár og 2 mánuðir, konur 61 ár og 4 mánuðir. Verið að hækka smám 

saman þar til lífeyrisaldur beggja kynja verður 65 ár. Eftir 2017 á lífeyrisaldurinn að vera 
tengdur við ævilíkur.  

Danmörk: 65,5 ár. Verið að hækka smám saman upp í 67 ár 2019–2022 og í 68 ár sem 
lífeyrisaldur á að verða 2030. Lífeyrisaldur tengist við ævilíkur við 60 ára aldur. Ævilíkur 
endurskoðaðar á fimm ára fresti.  

Eistland: 63 ár og 9 mánuðir. Verið að hækka smám saman upp í 65 ár sem á að nást 2026. 
Frá 2027 á að tengja lífeyrisaldur við ævilíkur. 

Finnland: Lífeyrisaldur nú fer eftir fæðingarári. Dæmi: Einstaklingur fæddur 1954 eða 
fyrr: 63 ár. Fæddur 1960: 64 ár og 6 mánuðir. Fæddur 1962–1964: 65 ár. Fæddur 1965 eða 
síðar: Fer eftir ævilíkum sem verða reiknaðar við 62 ára aldur. Verið að hækka smám saman 
frá 2017, á að vera orðinn 65 ár 2027. Eftir það á að miða við ævilíkur.  

Frakkland: 62 ár fyrir einstaklinga sem fæddir eru 1955 og síðar. 
Grikkland: 67 ár fyrir einstaklinga sem hafa 15 ára tryggingartíma en 62 ár fyrir þá sem 

hafa 40 ára tryggingartíma. 
Holland: Lífeyrisaldur er 66 ár og 4 mánuðir. Verið er að hækka lögbundinn lífeyrisaldur 

smám saman og er stefnt að því að hann verði orðinn 67 ár árið 2021 og að frá 2023 verði 
lífeyrisaldurinn tengdur ævilíkum. Nú er þó áætlað að lífeyrisaldurinn verði áfram 66 ár og 4 
mánuðir árin 2020 og 2021. 

Írland: 66 ár. Verið er að hækka lífeyrisaldurinn í skrefum upp í 68 ár. Lífeyrisaldurinn á 
að vera orðinn 67 ár 2021 og 68 ár 2028.   

Ítalía: Lífeyrisaldur fyrir bæði kyn er nú 67 ár. Lífeyrisaldur mun halda áfram að hækka í 
samræmi við ævilíkur.  

Króatía: Karlar 65 ár, konur 62 ár og 4 mánuðir. Fyrir fólk með langan tryggingartíma, 
41 ár eða lengur, er eftirlaunaaldur 60 ár. Verið að hækka lífeyrisaldur kvenna upp í 65 ár sem 
á að nást 2027. Eftir það á lífeyrisaldur beggja kynja að hækka smám saman þar til hann verður 
orðinn 67 ár sem á að nást 2033.  

Kýpur: 65 ár. Á að endurskoða á fimm ára fresti frá 2024 miðað við ævilíkur. 
Lettland: Lífeyrisaldur er nú 63 ár og 6 mánuðir. Verið er að hækka lífeyrisaldurinn smám 

saman, hækkar um 3 mánuði á ári þar til lífeyrisaldur verður 65 ár 2025. 
Liechtenstein: Lífeyrisaldur er nú 65 ár fyrir bæði kyn. 
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Litháen: Karlar: 63 ár og 10 mánuðir. Konur: 62 ár og 8 mánuðir. Verið er að hækka 
lífeyrisaldurinn smám saman. Hann á að vera orðinn 65 ár fyrir bæði kyn árið 2026. 

Lúxemborg: 65 ár. 
Malta: Lífeyrisaldur fólks sem fætt er fyrir 1952 er 61 ár fyrir karla og 60 ár fyrir konur 

en þær geta valið að fara á lífeyri 61 árs ef þær vilja. Lífeyrisaldur beggja kynja sem fædd eru 
1952–1955 er 62 ár, fyrir þau sem fædd eru 1956–1958 63 ár, fyrir þau sem fædd eru 1959–
1962 64 ár og fyrir fólk fætt eftir 1962 er lífeyrisaldurinn 65 ár. 

Noregur: Sveigjanlegur lífeyrisaldur, milli 62 og 75 ára, en til að geta hafið lífeyristöku 
fyrir 67 ára aldur verður viðkomandi að eiga rétt á að minnsta kosti lágmarkslífeyri 
einstaklings með 40 ára tryggingartímabil við 67 ára aldur.  

Portúgal: Lífeyrisaldurinn er 66 ár og 5 mánuðir fyrir bæði kynin. 
Pólland: Lífeyrisaldurinn er 60 ár fyrir konur og 65 ár fyrir karla. 
Rúmenía: Lífeyrisaldur karla er 65 ár og kvenna 61 ár en lífeyrisaldur kvenna á að hækka 

smám saman og verða 63 ár 2030.  
Slóvakía: Lífeyrisaldur er 62 ár og 6 mánuðir. Verið er að hækka lífeyrisaldurinn smám 

saman í samræmi við meðalævilíkur þar til hann verður 64 ár en lægri fyrir konur sem ala upp 
börn.  

Slóvenía: Lífeyrisaldurinn er 65 ár. 
Spánn: Lífeyrisaldurinn er 65 ár fyrir einstaklinga sem eru með 36 ára og 6 mánaða 

greiðslur iðgjalda en 65 ár og 6 mánuðir fyrir þá sem eru með minna en 36 ára og 6 mánaða 
greiðslu iðgjalda. Lífeyrisaldur mun hækka smám saman fram til 2027 og á þá að vera 65 ár 
fyrir einstaklinga með 38 ára og 6 mánaða greiðslur iðgjalda og 67 ár fyrir þá sem eru með 
minna en 38 ára og 6 mánaða iðgjaldagreiðslur.  

Sviss: Lífeyrisaldur karla er 65 ár og kvenna 64 ár. 
Svíþjóð: Sveigjanlegur lífeyrisaldur frá 61 árs aldri fyrir lífeyri sem byggist á tekjum og 

65 ára lífeyrisaldur fyrir lágmarkslífeyri.  
Tékkland: Karlar 63 ár og 6 mánuðir. Eftirlaunaaldur kvenna fer eftir barnafjölda, lækkar 

eftir því sem börnin eru fleiri. Smám saman er verið að hækka lífeyrisaldur fyrir bæði kynin 
upp í 65 ár. Eftir það verður ákveðið hvernig lífeyrisaldri skuli háttað en hann á að taka mið 
af breytingum á ævilíkum. 

Ungverjaland: Verið er að hækka lífeyrisaldur smám saman, frá 62 ára aldri fyrir 
einstaklinga sem fæddir eru fyrir 1952 og í 65 ára fyrir þá sem fæddir eru 1957 og síðar.  

Þýskaland: Verið smám saman að hækka upp í 67 ár. Lífeyrisaldur verður orðinn 67 ár 
fyrir alla fædda 1963 eða síðar. 

 
Atvinnuþátttaka fólks á aldrinum 55–74 ára á Íslandi, sem hlutfall vinnuafls af 

heildarmannfjöldanum, var 62,7% árið 2019.6 Taflan sýnir hlutfall aldurshóps sem er starfandi 

 
 

6 Hagstofa Íslands. Atvinnuþátttaka, starfandi, vinnulitlir og atvinnuleysi, hlutfall eftir árum 2003–2019. Sótt 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarkadsrannsokn__3_
arstolur/VIN00911.px. 
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árið 2019, annars vegar 50–64 ára og hins vegar 65 ára og eldri. Miðað er við 65 ára aldur í 
alþjóðlegum samanburði.7 

 

Land 
50–64  

ára 
65 ára 

og eldri 
  

Land 
50–64  

ára 
65 ára 

og eldri 

Evrópusambandið 28 ríki 67,2% 6,4%  Lúxemborg 56,4% 2,3% 
Austurríki 65,9% 4,6%  Malta 60,2% 6,4% 
Belgía 61,2% 2,9%  Norður Makedónía 51,9% 3,2% 
Bretland 72,5% 11,0%  Noregur 76,6% 10,9% 
Búlgaría 70,4% 6,5%  Portúgal 67,4% 11,5% 
Danmörk 75,9% 8,5%  Pólland 58,3% 5,5% 
Eistland 76,5% 14,2%  Rúmenía 58,7% 7,5% 
Finnland 72,7% 6,5%  Serbía 56,9% 11,8% 
Frakkland 62,6% 3,3%  Slóvakía 66,2% 4,6% 
Grikkland 52,9% 3,7%  Slóvenía 61,3% 3,1% 
Holland 74,6% 9,1%  Spánn 60,9% 2,4% 
Írland 67,2% 12,0%  Svartfjallaland 55,5% 8,6% 
Ísland 83,3% 34,9%  Sviss 78,1% 11,2% 
Ítalía 61,0% 5,0%  Svíþjóð 81,7% 10,1% 
Króatía 52,6% 3,5%  Tékkland 75,6% 7,2% 
Kýpur 66,9% 9,3%  Tyrkland 39,6% 11,6% 
Lettland 71,6% 10,4%  Ungverjaland 66,7% 4,1% 
Litháen 73,4% 9,8%  Þýskaland 77,7% 7,8% 

 
 
4. Tekjudreifing og meðaltekjur eldri borgara, skipt eftir hjúskaparstöðu og kyni, og 
breytingar á tekjudreifingu undanfarin fimm ár.  

Tekjugögn byggjast á skattframtölum og er hjúskaparstaða ekki tilgreind í þeim gögnum 
heldur fjölskyldustaða á grundvelli samsköttunar. Taflan sýnir meðalheildartekjur 67 ára og 
eldri eftir kyni og hvort um samsköttun sé að ræða eða ekki á verðlagi hvers árs. 
Upplýsingarnar eru fengnar með sérkeyrslu frá Hagstofu Íslands. 
 

Meðalheildartekjur 67 ára og eldri á ári á verðlagi hvers árs 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Karlar ekki samskattaðir    4.252.070     4.562.812     5.183.631     5.941.690     6.254.849  
Karlar samskattaðir    5.310.138     5.537.695     6.310.057     6.851.556     7.152.599  

 
 

7 Eurostat. Employment rates by sex, age and citizenship (%). Sótt af 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en/. 
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Karlar alls    4.981.243     5.234.663     5.958.859     6.565.868     6.870.514  
Konur ekki samskattaðar    3.706.273     3.931.295     4.319.121     5.155.807     5.422.181  
Konur samskattaðar    3.824.796     3.828.091     4.490.760     5.267.589     5.345.422  
Konur alls    3.763.751     3.880.441     4.404.818     5.212.014     5.383.255  
Allir    4.325.438     4.507.860     5.127.060     5.846.845     6.081.348  

 
Tekjutíundir sýna dreifingu tekna. Taflan sýnir efra tekjumark heildartekna 67 ára og eldri 1. 
til 9. tekjutíundar árin 2008–2018 á verðlagi hvers árs og myndin sýnir sömu tölur á verðlagi 
ársins 2018 miðað við meðalvísitölu neysluverðs hvers árs þar sem tekjur karla eru sýndar 
með svörtum súlum og tekjur kvenna með ljósum súlum. Ekkert efra mark er á 10. tíundinni. 
Taflan og myndin byggjast á gögnum úr sérkeyrslu frá Hagstofu Íslands. 
 

 

Tíundarmark 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Karlar 2008 1.869.501     2.152.888     2.383.137     2.638.374     2.994.847     3.496.375     4.254.346     5.494.580     8.029.965     

Karlar 2009 2.006.904     2.282.303     2.484.183     2.692.364     2.963.649     3.372.785     4.059.414     5.199.352     7.435.821     

Karlar 2010 1.940.169     2.206.991     2.371.668     2.537.154     2.733.660     3.024.468     3.550.980     4.508.813     6.431.129     

Karlar 2011 2.095.857     2.336.879     2.498.032     2.664.636     2.872.928     3.161.689     3.692.260     4.661.889     6.720.075     

Karlar 2012 2.176.173     2.435.332     2.611.226     2.789.329     3.016.731     3.343.887     3.927.349     5.112.614     7.243.474     

Karlar 2013 2.284.378     2.565.455     2.759.121     2.958.906     3.204.858     3.577.458     4.287.731     5.580.645     7.880.818     

Karlar 2014 2.414.479     2.723.106     2.967.709     3.219.838     3.515.307     3.954.104     4.726.175     6.028.336     8.358.850     

Karlar 2015 2.506.199     2.842.730     3.112.897     3.377.433     3.730.663     4.219.194     5.107.500     6.563.035     9.097.023     

Karlar 2016 2.749.054     3.111.832     3.402.542     3.690.661     4.098.120     4.684.111     5.738.867     7.427.594     10.209.109   

Karlar 2017 3.378.992     3.798.889     4.098.459     4.384.183     4.725.183     5.233.511     6.057.334     7.756.519     10.709.013   

Karlar 2018 3.556.994     4.022.097     4.341.484     4.658.315     5.037.387     5.600.498     6.396.295     8.128.784     11.126.221   

Konur 2008 1.658.571     1.937.861     2.127.109     2.305.430     2.517.839     2.785.290     3.166.099     3.846.867     5.326.224     

Konur 2009 1.850.487     2.056.921     2.222.989     2.380.506     2.535.992     2.733.802     3.014.309     3.553.317     4.751.961     

Konur 2010 1.882.760     1.976.758     2.154.652     2.266.532     2.406.942     2.550.805     2.764.221     3.129.422     4.039.172     

Konur 2011 2.075.559     2.133.592     2.293.268     2.429.284     2.544.480     2.696.373     2.923.780     3.282.869     4.162.094     

Konur 2012 2.143.692     2.219.026     2.387.750     2.517.375     2.653.666     2.824.614     3.074.350     3.462.610     4.513.519     

Konur 2013 2.228.840     2.333.531     2.518.397     2.644.670     2.800.297     2.993.905     3.269.913     3.735.115     4.985.515     

Konur 2014 2.311.745     2.466.839     2.684.767     2.831.154     3.015.897     3.250.041     3.599.842     4.106.350     5.356.233     

Konur 2015 2.382.912     2.558.635     2.774.586     2.960.148     3.173.955     3.426.581     3.826.910     4.419.819     5.920.819     

Konur 2016 2.613.341     2.801.022     3.042.667     3.239.971     3.480.376     3.792.786     4.246.349     4.930.011     6.657.345     

Konur 2017 3.116.607     3.478.192     3.742.047     3.996.297     4.230.872     4.511.973     4.919.635     5.513.795     6.944.699     

Konur 2018 3.290.393     3.660.292     3.947.825     4.232.361     4.490.015     4.801.664     5.243.963     5.880.983     7.417.563     

Tíundarmark meðal heildartekna 67 ára og eldri á verðlagi hvers árs
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5. Hlutfall eldri borgara sem búa við tekjur sem eru lægri en lágmarkslaun. 

Miðað er við lágmarkstekjutryggingu samkvæmt kaupgjaldskrá Samtaka atvinnulífsins 
(meðaltal ársins) og einstaklingstekjur, annars vegar kynjaskipt og hins vegar eftir 
fjölskyldugerð, það er hvort einstaklingur sé samskattaður eða ekki.  

Heilmild: Sérkeyrsla Hagstofu Íslands. 
 

Hlutfall eldri borgara sem búa við tekjur undir lágmarkstekjutryggingu 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Lágmarkstekjutrygging á mánuði 214.000 234.667 260.000 273.333 293.333 
Karlar 14% 19% 20% 8% 9% 
Konur 25% 32% 34% 13% 15% 
Samskattaðir einstaklingar 15% 22% 24% 12% 13% 
Ekki samskattaðir einstaklingar 24% 29% 31% 10% 12% 
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6. Tekjudreifing og eignadreifing eldri borgara í samanburði við aðra aldurshópa.  
Samanburður á milli aldurshópa er fenginn á vef Hagstofu Íslands.8 

 

Samanburður milli aldurshópa; tekjur, eignir og skuldir árið 2018, milljónir kr. 

  
Tekjur, 
meðaltal 

Tekjur, 
miðgildi 

Eignir, 
meðaltal 

Eignir, 
miðgildi 

Skuldir, 
meðaltal 

Skuldir, 
miðgildi 

Eigið fé, 
meðaltal 

Fjöldi í 
hóp 

< 24 ára 2,6 2,1 2,2 0,7 0,9 0,0 1,3 43.080 
25–29 ára 5,0 4,4 7,7 1,1 5,4 0,3 2,3 26.175 
30–34 ára 7,2 6,0 15,9 2,3 10,9 2,2 5,0 19.495 
35–39 ára 9,3 7,7 25,8 16,2 16,1 8,5 9,7 18.058 
40–44 ára 11,0 8,7 33,0 28,1 17,6 12,0 15,4 15.963 
45–49 ára 12,1 9,4 41,1 35,1 18,2 13,1 22,9 15.459 
50–54 ára 12,1 9,3 47,1 38,8 16,3 11,0 30,9 15.047 
55–59 ára 12,0 9,3 52,0 41,6 14,1 8,6 38,0 14.849 
60–66 ára 11,8 9,6 60,0 46,2 11,4 5,4 48,6 18.597 
67+ ára 8,4 6,4 57,2 44,4 5,6 0,4 51,6 35.405 
Allir 8,1 5,7 30,9 6,4 9,5 0,9 21,4 222.128 

 
Niðurstöður byggjast á skattframtölum einstaklinga. Heildartekjur er samtala 

atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna. Fjölskylda er mynduð af samsköttuðum 
einstaklingum og börnum undir 16 ára aldri sem skráð eru á þeirra lögheimili. 
Fjölskyldugerðin getur því vikið verulega frá fjölskyldugerð í þjóðskrá enda þurfa hjón ekki 
að vera samsköttuð. Ungir framteljendur eru skráðir sem einstaklingar á eigin 
fjölskyldunúmeri frá 16 ára aldri og þurfa að telja fram sem sjálfstæðir einstaklingar þótt þeir 
búi enn í foreldrahúsum. Aldur fjölskyldu miðast við elsta fjölskyldumeðlim. Skuldir eru 
samanlagðar heildarskuldir fjölskyldu. Til heildarskulda teljast allar skuldir fjölskyldu að 
meðtöldum fasteignaskuldum sem eru skuldir vegna fasteignakaupa. Skuldir vegna 
kaupleiguíbúða eru ekki taldar með. Eignir eru allar eignir fjölskyldu, þ.e. fasteignir (bæði 
innlendar og erlendar), peningalegar eignir (innlán, verðbréf og aðrar peningalegar eignir), 
aðrar eignir auk ökutækja. Verðmæti fasteigna er miðað við fasteignamat. Eiginfjárstaða er 
mismunur á heildareignum og heildarskuldum. 
 

Í dreifingu heildartekna er framteljendum raðað eftir tekjum í 10 jafnstóra hópa, frá þeim 
tekjulægsta til þess tekjuhæsta. Tíundamörk sýna hlutfall framteljenda sem hafa lægri eða jafn 
háar tekjur, þ.e. 90% mörkin segja okkur að 10% hafi verið með hærri tekjur. Auk tíundamarka 

 
 

8 Hagstofa Íslands. Tekjur og gjöld eftir fjölskyldugerð, aldri og búsetu 1997–2018. Sótt af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__lifskjor__5_skuldastada_heimili__1_skuldir_eigni
r/THJ09001.px/ og Hagstofa Íslands. Skuldir, eignir og eiginfjárhagsstaða einstaklinga úr skattframtölum à 
skuldir eignir og eiginfjárstaða einstaklinga eftir fjölskyldugerð, aldri og búsetu 1997–2018. Sótt af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__lifskjor__5_skuldastada_heimili__1_skuldir_eigni
r/THJ09000.px/. 
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eru gefin út 95% mörk og 99% mörk. Í talnaefninu er eingöngu miðað við þá sem hafa 
heildartekjur. Tíundamörk eru fengin af vef Hagstofu Íslands:9  

 

Dreifing heildartekna eftir kyni og aldri árið 2018 í milljónum kr. 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 99% 
Allir 1,9 3,3 4,0 4,7 5,5 6,4 7,5 9,0 11,7 14,7 26,3 
16–24 ára 0,5 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5,4 6,4 9,0 
25–74 ára 3,0 4,0 4,7 5,5 6,4 7,3 8,4 9,9 12,6 15,9 28,3 
75 ára og eldri 3,2 3,6 4,0 4,2 4,5 4,7 5,1 5,7 6,9 9,2 17,7 
Allir karlar 2,0 3,5 4,4 5,2 6,2 7,3 8,6 10,3 13,3 17,0 30,2 
16–24 ára karlar 0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 3,0 3,7 4,6 5,9 7,1 9,7 
25–74 ára karlar 3,3 4,4 5,3 6,3 7,3 8,3 9,5 11,2 14,3 18,4 32,3 
75 ára og eldri karlar 3,4 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 5,4 6,1 8,0 10,7 22,8 
Allar konur 1,8 3,1 3,8 4,4 4,9 5,7 6,6 7,8 9,8 12,1 20,3 
16–24 ára konur 0,6 1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 3,9 4,8 5,6 7,5 
25–74 ára konur 2,9 3,7 4,3 5,0 5,6 6,4 7,3 8,5 10,6 13,0 21,8 
75 ára og eldri konur 3,0 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 5,4 6,3 7,9 14,1 

 
 
7. Hlutfall eldri borgara sem reiða sig eingöngu á greiðslur almannatrygginga, brotið 
niður á einstaka greiðsluflokka.  

Langflestir ellilífeyrisþegar hafa einhverjar aðrar tekjur en bætur almannatrygginga og því 
afar fáir sem reiða sig eingöngu á bætur almannatrygginga. Þannig voru einungis 27 
ellilífeyrisþegar hjá Tryggingastofnun ríkisins með engar aðrar tekjur skráðar árið 2018, þar 
af 22 búsettir erlendis. Fleiri ellilífeyrisþegar reiða sig að einhverju eða mestu leyti á bætur 
almannatrygginga og má í þessu sambandi nefna að árið 2018 voru 494 ellilífeyrisþegar með 
tekjur á bilinu 1–50.000 kr., þar af 39 búsettir erlendis og 252 einstaklingar með tekjur á bilinu 
50.001–100.000 kr., þar af 24 búsettir erlendis. Til tekna í þessu sambandi eru taldar allar 
skattskyldar tekjur sem hafa áhrif á útreikning ellilífeyris, til dæmis atvinnutekjur, 
lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur, en ekki aðrar tekjur, svo sem fjárhagsleg aðstoð 
sveitarfélaga, greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, ýmiss konar styrkir og aðrar bætur, svo 
sem vaxta- og húsnæðisbætur. 

Til að varpa öðru ljósi á þetta er í töflunni hér að neðan sýnt hlutfall ellilífeyrisþega sem 
fá greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og eru með minna en 25.000 kr. á mánuði frá 
samtryggingardeildum lífeyrissjóða. 

 
 

9 Hagstofa Íslands. Dreifing heildartekna eftir kyni og aldri 1990–2018. Sótt af  
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__launogtekjur__3_tekjur__1_tekjur_skattframtol/T
EK01006.px/.  
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8. Hversu stór þáttur greiðslur úr lífeyrissjóðakerfi eða öðrum sparnaðarformum til 
eldri borgara eru í samanburði við greiðslur úr almannatryggingakerfi og hver líkleg 
þróun er næstu 20 árin. 

Árið 2018 greiddu íslensku lífeyrissjóðirnir rúma 115 milljarða í aldurstengdan lífeyri á 
móti 74 milljörðum í aldurstengdan lífeyri frá almannatryggingum. Lífeyrissjóðirnir greiddu 
því 61% af heildarellilífeyri á Íslandi en almannatryggingar 39%.  

Samkvæmt upplýsingum frá Landssamtökum lífeyrissjóða greiddu 222.000 einstaklingar 
iðgjöld í lífeyrissjóðakerfið og 43.000 ellilífeyrisþegar fengu greitt úr kerfinu á árinu 2018. Á 
sama tíma fengu 33.442 einstaklingar greiddan ellilífeyri frá almannatryggingum.  

Í meðfylgjandi töflu sem byggist á gögnum frá Hagstofu Íslands eru tilgreindar greiðslur 
til ellilífeyrisþega frá almannatryggingum og lífeyrissjóðum. Ekki liggja fyrir upplýsingar um 
greiðslur frá öðrum sparnaðarformum eða séreignasparnaði og eru þær því ekki tilgreindar í 
þessum tölum. 

 

 
 

Réttindi einstaklinga í lífeyrissjóðakerfinu hafa vaxið á undanförnum árum með 
lögbundinni skyldu um greiðslu í lífeyrissjóð og því hafa sífellt fleiri áunnið sér réttindi í 
lífeyrissjóðum. Árið 1969 var ákveðið í almennum kjarasamningum að taka upp skyldubundna 
aðild að söfnunarsjóðum á starfsgrundvelli. Skylduaðild launþega að lífeyrissjóðum var síðan 
lögfest árið 1974 og gerð almenn árið 1980. Árið 1990 var grunnur iðgjalda til 
lífeyrissjóðakerfisins aukinn þegar ákveðið var að greiða skyldi til lífeyrissjóðs iðgjald af 
öllum launum í stað einungis dagvinnulauna. 

  
9. Hvernig lífeyristekjum úr almannatryggingakerfinu og almenna kerfinu hjá eldri 
borgurum er háttað, skipt eftir greiðsluflokkum og skerðingum. 

A. Lífeyristekjur úr almannatryggingakerfinu. 
Ellilífeyrir. 
Rétt til ellilífeyris öðlast þeir sem náð hafa 67 ára aldri og hafa verið búsettir hér á landi 

að minnsta kosti þrjú almanaksár frá 16–67 ára aldurs. Full réttindi ávinnast með búsetu hér á 
landi í að minnsta kosti 40 almanaksár frá 16–67 ára aldurs. Sé um skemmri tíma að ræða 
reiknast réttur til ellilífeyris í hlutfalli við búsetutímann. Heimilt er þó að miða lífeyri hjóna, 
sem bæði fá ellilífeyri, við búsetutíma þess sem á lengri réttindatíma.  

Ár Hlutfall
2017 9,3%
2018 8,7%
2019 8,4%
2020 8,5%

Ár
m.kr. hlutfall m.kr. hlutfall m.kr. hlutfall

Almannatryggingar ellilífeyrisþega 24.561 43% 35.782 39% 68.737 41%
Lífeyrissjóðir 32.524 57% 56.693 61% 99.249 59%
Samtals 57.085 92.476 167.987

2007 2012 2017
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Almennt frítekjumark vegna allra tekna ellilífeyrisþega er 300.000 kr. á ári og sérstakt 
frítekjumark vegna atvinnutekna er 1.200.000 kr. á ári. Bætur lækka um 45% af tekjum á 
mánuði eða 1/12 af árstekjum umfram frítekjumörk. 

Heimilt er að fresta töku ellilífeyris til allt að 80 ára aldurs gegn varanlegri hækkun 
lífeyrisins. Heimildin er bundin því skilyrði að viðkomandi hafi ekki fengið greiddan ellilífeyri 
frá almannatryggingum eða skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum. 

Heimilt er að hefja töku ellilífeyris frá 65 ára aldri gegn varanlegri lækkun lífeyrisins og 
einnig er heimilt að greiða hálfan áunninn ellilífeyri frá 65 ára aldri til þeirra sem eiga rétt á 
ellilífeyri frá skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum og hafa fengið samþykki 
viðkomandi sjóða til að taka hálfan lífeyri hjá þeim og fresta töku lífeyris að hálfu. Hálfur 
ellilífeyrir er nú ótekjutengdur en frá 1. september 2020 verða greiðslur tengdar tekjum 
lífeyrisþega með sama hætti og fullur ellilífeyrir en almennt frítekjumark sem gildir um allar 
tekjur verður 325.000 kr. á mánuði. 

Heimilisuppbót.  
Heimilt er að greiða heimilisuppbót til einhleyps lífeyrisþega sem býr einn og er einn um 

heimilisrekstur án þess að njóta fjárhagslegs hagræðis af sambýli eða samlögum við aðra um 
húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað. Sömu reglur gilda um áhrif búsetu á fjárhæð 
heimilisuppbótar og gilda um ellilífeyri og frítekjumörk eru þau sömu og gagnvart ellilífeyri. 
Fjárhæð heimilisuppbótar lækkar um 11,9% þeirra tekna sem eru umfram frítekjumörk í stað 
45% eins og gildir um ellilífeyri. 

Orlofs- og desemberuppbætur. 
Orlofs- og desemberuppbætur eru greiddar í júlí og desember. Uppbæturnar eru reiknaðar 

út sem einn bótaflokkur þar sem orlofsuppbótin er 40% heildarupphæðarinnar en 
desemberuppbótin 60%. Sömu reglur gilda og um útreikning ellilífeyris en lækkun vegna 
tekna er 2% af árstekjum umfram frítekjumörk.  

Uppbót vegna kostnaðar. 
Heimilt er að greiða lífeyrisþega uppbót á lífeyri vegna kostnaðar sem ekki fæst greiddur 

eða bættur með öðrum hætti ef sýnt þykir að hann geti ekki framfleytt sér án þess. Við mat á 
því hvort lífeyrisþegi geti framfleytt sér án uppbótar skal taka tillit til eigna og tekna.  

Uppbót vegna reksturs bifreiðar. 
Heimilt er að greiða ellilífeyrisþega uppbót vegna reksturs bifreiðar sem bótaþega er 

nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar ef sýnt er að hann geti ekki komist af án uppbótarinnar. 
Uppbótin er ekki tekjutengd að öðru leyti en því að ef réttur til greiðslu ellilífeyris fellur niður 
þá fellur um leið niður réttur til uppbótarinnar. 

Barnalífeyrir. 
 Barnalífeyrir er greiddur ef ellilífeyrisþegi er með barn undir 18 ára á framfæri sínu og er 

aðeins bundinn því skilyrði að viðkomandi eigi rétt á greiðslum ellilífeyris. 
 
B. Lífeyristekjur úr almenna kerfinu.  
Launþegar á aldrinum 16–70 ára eru skyldugir til að greiða í lífeyrissjóð. Réttindi ávinnast 

yfir tíma og fyrir hverja krónu sem greidd er í lífeyrissjóð ávinnur sjóðsfélagi sér inn árlegan 
lífeyri hjá sjóðnum. Áunnin réttindi fyrir hverja krónu eru misjöfn milli sjóða enda eru þeir 
ólíkir innbyrðis og sinna ólíkum hópum. Ávinnslan er í öfugu hlutfalli við aldur, þ.e. yngra 
fólk ávinnur sér meiri réttindi enda meiri tími til að ávaxta peningana.  

Útgreiðsla ellilífeyris getur hafist á aldursbilinu 60–70 ára en það er misjafnt eftir sjóðum 
hvenær lífeyristaka getur hafist. Hjá flestum almennum sjóðum getur lífeyristaka hafist á 
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aldrinum 65–70 ára en það eru helst ríkisstarfsmenn sem geta hafið lífeyristöku fyrir 65 ára 
aldur, til dæmis hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. 

 
10. Hversu margir eldri borgarar eiga ekki rétt á fullum ellilífeyri. 

Fjárhæðir bóta ellilífeyrisþega frá almannatryggingum geta lækkað af þremur ástæðum, 
þ.e. vegna tekna (þ.m.t. atvinnu-, lífeyrissjóðs- og fjármagnstekjur), vegna töku lífeyris fyrir 
67 ára aldur og vegna skammrar búsetu á Íslandi. Bætur hvers og eins einstaklings geta lækkað 
á grundvelli eins, tveggja eða allra þessara þátta.  

Í eftirfarandi töflu má sjá fjölda einstaklinga á árunum 2017–2020 sem fá ekki 
hámarksbætur vegna framangreindra þátta sem og fjölda allra sem hafa fengið ákvarðaðan rétt 
um ellilífeyri og dvelja ekki á dvalar- eða hjúkrunarheimili eða stofnun. 

 
Fjöldi einstaklinga sem fá ekki hámarksbætur 

Ár  
Lækkun 

vegna 
tekna  

Lækkun vegna 
flýtingar á töku 

lífeyris  

Lækkun vegna 
skemmri búsetu  

Allir sem hafa 
fengið reiknaðan 

rétt til ellilífeyris og 
eru ekki á stofnun 

2017 32.354                      73                      1.857                     34.537  

2018 33.404                     159                      2.035                     35.611  

2019 34.633                     267                      2.240                     36.773  

2020 35.276                     361                      2.323                     37.472  
 

 
11. Hversu margir eldri borgarar eiga rétt á heimilisuppbót, uppbót á lífeyri og maka- 
og umönnunarbótum. 

Í eftirfarandi töflu má sjá fjölda eldri borgara sem hafa fengið greidda heimilisuppbót, 
uppbót á lífeyri vegna reksturs bifreiðar, uppbót á lífeyri vegna kostnaðar og maka- og 
umönnunarbætur á árunum 2019 og 2020.  

Ár 2019 2020 
Heimilisuppbót      9.665       9.724  

Maka- og umönnunarbætur           30            21  

Uppbót v/reksturs bifreiðar      3.176       3.168  

Uppbót á lífeyri v/kostnaðar           20            10  
 

12. Hlutfall ellilífeyris án skerðingar af meðallaunum verkafólks og meðallaunum í 
landinu. 
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Taflan sýnir meðaltal grunnlauna og reglulegra launa allra stétta annars vegar og 
verkafólks hins vegar, á mánuði í þúsundum kr. árið 2018, samkvæmt vef Hagstofu Íslands.10 
Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra 
aukagreiðslna. Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem 
um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og 
kostnaðargreiðslur sem tilheyra launaliðum sem eru gerðir upp á hverju útborgunartímabili 
hjá launagreiðanda. Ellilífeyrir án skerðinga 2018 var 239.494 kr. á mánuði og full 
heimilisuppbót til þeirra sem búa einir var 60.516 kr. Samtals, 300.010 kr. 

 

 
13. Heildarútgjöld opinberra aðila og annarra til aldraðra sem hlutfall af 
landsframleiðslu, hver hlutur hins opinbera er og hvernig þróunin hefur verið 
undanfarin tíu ár. 
  Í meðfylgjandi töflu sem byggist á sérkeyrslu frá Hagstofu Íslands má sjá tekjutilfærslur 
til aldraðra sem og þjónustu. Athygli er vakin á því að heilbrigðisþjónusta til aldraðra, þar á 
meðal hjúkrunarheimili, er ekki í þessum tölum en framlag til málaflokks 25.1 Hjúkrunar- og 
dvalarheimili var um 35,6 milljarðar kr. á árinu 2017 eða um 1,4% af vergri landsframleiðslu 
á meðan framlag í töflunni er einungis framlag til dvalarheimila sem var um 5,7 milljarðar kr. 
það ár og munar þar um 1,2% af vergri landsframleiðslu. Ef framlagi til hjúkrunarheimila er 
bætt við samtölu tekjutilfærslu og þjónustu fyrir 2017 verður hlutfallið 8% og hlutfall hins 
opinbera 4,2%. 
 

 
 
14. Hvernig félagslegri aðstoð til eldri borgara er háttað og hversu háu hlutfalli af 
landsframleiðslu er varið til hennar. 
 Félagsleg aðstoð og þjónusta er almennt á verkefnasviði sveitarfélaga og eiga aldraðir rétt 
á þeirri þjónustu sem sveitarfélögum er skylt að veita samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

 
 

10  Hagstofa Íslands. Laun eftir launþegahópi, starfsstétt og kyni 2014–2018. Sótt af 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__launogtekjur__1_laun__1_laun/VIN02002.px/. 

Grunnlaun 
þús.kr.

Hlutfall 
ellilífeyris án 

heimilis-
uppbótar 

Hlutfall 
ellilífeyris með 
heimilisuppbót

Regluleg laun 
þús.kr.

Hlutfall 
ellilífeyris án 

heimilis-
uppbótar 

Hlutfall 
ellilífeyris með 
heimilisuppbót

Meðallaun 2018 496 48% 60% 531 45% 56%
Meðallaun verkafólks 2018 337 71% 89% 396 60% 76%
Lágmarkstekjutrygging SA og ASÍ frá 1. maí 2018 300 80% 100%

Hlutfall af landsframleiðslu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ellilífeyrir almannatrygginga 1,7% 1,6% 1,5% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,6%
Lífeyrissjóðir  2,4% 2,9% 2,8% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,6% 3,8%
Dvalarheimili 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Heimaþjónusta 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Önnur þjónusta 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Samtals tekjutilfærsla og þjónusta 4,6% 4,9% 4,7% 5,3% 5,5% 5,5% 5,9% 5,8% 6,1% 6,8%
Hlutfall hins opinbera 2,1% 2,0% 2,0% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5% 3,0%
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sveitarfélaga, nr. 40/1991, þ.m.t. fjárhagsaðstoð og félagsleg ráðgjöf. Að því er varðar 
þjónustu við aldraða sérstaklega er nánar kveðið á um verkaskiptingu á milli ríkis og 
sveitarfélaga í lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999. Þar kemur einnig fram að félagsleg 
heimaþjónusta við aldraða skuli vera í höndum sveitarfélaga eða aðila sem þau semja við. Þá 
eru þjónustumiðstöðvar aldraðra starfræktar af sveitarfélögum en þeim er ætlað að tryggja 
eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun og heilsufarslegt 
eftirlit. Þjónustumiðstöðvar geta starfað sjálfstætt eða í tengslum við aðra þjónustu sem 
aldraðir njóta. Dagdvöl aldraðra er stuðningsúrræði við þá sem að staðaldri þurfa eftirlit og 
umsjá til að geta búið áfram heima. Í dagdvöl aldraðra er veitt hjúkrunarþjónusta og þar er 
aðstaða til þjálfunar og læknisþjónustu. Boðið er upp á akstursþjónustu að og frá heimili, mat 
á heilsufari, þjálfun, tómstundaiðju, félagslegan stuðning, fræðslu, ráðgjöf og aðstoð við 
athafnir daglegs lífs.  

Félagsleg þjónusta felur í sér stuðningsþjónustu, svo sem heimaþjónustu og heimsendingu 
matar, félags- og tómstundastarf, akstursþjónustu, dagdvalarþjónustu og viðeigandi 
húsnæðisúrræði, svo sem leiguíbúðir og þjónustuíbúðir. Að undanskildu félags- og 
tómstundastarfi byggist þjónustan á einstaklingsbundnu mati sveitarfélagsins á þörf 
viðkomandi fyrir þjónustuna.  

Heimilt er að taka gjald fyrir þjónustuna samkvæmt gjaldskrá sveitarfélagsins en gjaldið 
er mismunandi eftir sveitarfélögum. Þá niðurgreiða mörg sveitarfélög að hluta eða að fullu 
almenna þjónustu til aldraðra, svo sem aðgangseyri að sundstöðum, lista- og 
menningarstöðum, bókasöfnum, strætisvagnafargjöld o.fl. 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um hversu háu hlutfalli af landsframleiðslu er varið til 
félagslegrar aðstoðar til eldri borgara. Eins er fram kemur í svarinu er þjónustan fjölbreytt og 
á hendi sveitarfélaganna þar sem ekki liggja fyrir samræmdar upplýsingar um heildarkostnað 
þjónustunnar.  

 
15. Hvernig skattskyldu lífeyrisgreiðslna úr almannatryggingakerfinu og því almenna 
er háttað. 

Allir aðrir bótaflokkar ellilífeyrisþega en uppbót á lífeyri vegna kostnaðar, uppbót vegna 
reksturs bifreiðar og barnalífeyrir eru skattskyldir og staðgreiðsluskyldir. 

Lífeyrisgreiðslur úr almenna lífeyrissjóðakerfinu eru skattlagðar eins og aðrar launatekjur. 
Aftur á móti eru iðgjöld launþega og sjálfstætt starfandi fólks frádráttarbær frá tekjum. 
Hámark frádráttarins er 4% af iðgjaldsstofni en að auki er heimilt að greiða allt að 4% til 
viðbótar enda sé iðgjaldinu varið til öflunar lífeyrisréttinda í séreign. 

 
16. Skattbyrði aldraðra og hver þróunin hefur verið undanfarin tíu ár. 

Í meðfylgjandi töflu sem byggist á sérkeyrslu frá Hagstofu Íslands má sjá hlutfall 
meðalskatta af meðalheildartekjum eftir tekjutíundum hjá 67 ára og eldri körlum annars vegar 
og konum hins vegar. 
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17. Hvernig tekjutengingu greiðslna úr almannatryggingakerfi er háttað. 

Fjárhæð ellilífeyris lækkar vegna atvinnutekna, lífeyrissjóðstekna, fjármagnstekna og 
annarra tekna. Þannig lækka tekjur umfram frítekjumörk greiðslur ellilífeyris um 45% uns 
hann fellur niður. Almennt frítekjumark er 300.000 kr. á ári og gildir það um allar tekjur á 
mánuði en auk þess er sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna sem er 1.200.000 kr. á ári.  

Sömu reglur gilda um útreikning heimilisuppbótar með þeirri undantekningu að tekjur 
umfram frítekjumörk lækka greiðslur um 11,9%.  

Hálfur ellilífeyrir er nú ótekjutengdur en frá 1. september 2020 verða greiðslur tengdar 
tekjum lífeyrisþega með sama hætti og fullur ellilífeyrir en almennt frítekjumark sem gildir 
um allar tekjur verður 325.000 kr. á mánuði.  

 
18. Hver þátttaka sjúkratrygginga í lyfja- og lækniskostnaði og sjúkraþjálfun 
ellilífeyrisþega hefur verið undanfarin fimm ár og hver hlutur ellilífeyrisþegans er.  
 Hlutfall Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) í útgjöldum vegna sjúkraþjálfunar ellilífeyrisþega 
hefur hækkað úr 78% árið 2015 í 90% árið 2019, sjá töflu 1. 

Þegar allur lækniskostnaður er skoðaður (klínískir sérgreinalæknar, rannsóknir, 
myndgreiningar o.fl.) fyrir ellilífeyrisþega sést að hlutfall SÍ í heildarútgjöldum hefur lækkað 
úr 89% árið 2015 í 84% árið 2019 fyrir þann hóp, sjá töflu 2. 

Ef einungis eru skoðuð útgjöld vegna klínískra sérgreinalækna (sem áður voru á 
rammasamningi við SÍ) sést að hlutfall SÍ í útgjöldum vegna ellilífeyrisþega hefur lækkað úr 
84% árið 2015 í 79% 2019, sjá töflu 3.  

Karlar 1. tíund 2. tíund 3. tíund 4. tíund 5. tíund 6. tíund 7. tíund 8. tíund 9. tíund 10. tíund
2008 8,3% 12,8% 13,4% 13,9% 14,8% 15,4% 17,2% 19,5% 21,1% 22,7%
2009 7,2% 10,7% 12,4% 13,1% 14,4% 15,3% 17,3% 19,8% 22,3% 21,7%
2010 6,1% 9,6% 11,6% 12,9% 13,6% 15,5% 17,1% 20,5% 24,1% 29,3%
2011 9,4% 11,7% 12,8% 14,4% 15,1% 17,3% 18,6% 21,3% 25,7% 30,6%
2012 9,4% 11,8% 13,4% 14,4% 15,6% 18,7% 19,1% 22,4% 26,7% 32,6%
2013 9,2% 12,2% 14,2% 14,9% 16,6% 17,6% 19,9% 23,5% 27,7% 31,0%
2014 10,0% 12,8% 15,0% 15,7% 17,8% 19,1% 21,7% 24,7% 30,1% 30,8%
2015 8,6% 13,3% 14,8% 16,1% 17,7% 19,2% 21,4% 24,3% 27,4% 27,4%
2016 11,4% 14,9% 16,3% 17,7% 19,3% 20,5% 22,8% 25,1% 27,6% 24,3%
2017 14,2% 18,9% 19,9% 20,6% 21,6% 22,5% 23,2% 25,1% 27,5% 26,6%
2018 15,1% 19,3% 21,0% 21,1% 21,9% 23,2% 24,0% 25,6% 28,2% 26,3%

Hlutfall meðalskatta af meðalheildartekjum eftir tekjutíundum hjá 67 ára og eldri körlum

Konur 1. tíund 2. tíund 3. tíund 4. tíund 5. tíund 6. tíund 7. tíund 8. tíund 9. tíund 10. tíund
2008 8,1% 11,8% 12,7% 13,4% 13,7% 14,7% 14,6% 15,7% 17,6% 18,7%
2009 6,1% 11,2% 11,6% 11,9% 12,6% 13,0% 14,2% 15,7% 18,6% 18,6%
2010 5,6% 11,1% 10,9% 11,7% 12,2% 13,0% 13,5% 15,6% 19,5% 25,9%
2011 7,6% 13,6% 12,6% 13,3% 14,0% 14,6% 15,3% 17,0% 20,6% 28,3%
2012 8,8% 13,4% 12,9% 13,4% 14,5% 14,9% 15,8% 18,1% 21,1% 30,0%
2013 8,8% 13,4% 13,1% 13,8% 14,9% 15,2% 16,2% 18,5% 23,0% 25,4%
2014 10,4% 13,5% 13,7% 14,3% 15,3% 16,5% 17,6% 20,6% 23,6% 29,3%
2015 8,0% 13,1% 13,3% 14,5% 15,2% 16,3% 18,4% 20,2% 23,5% 26,8%
2016 9,9% 14,5% 14,8% 15,9% 16,8% 17,9% 19,1% 21,4% 23,8% 22,3%
2017 11,1% 18,5% 18,7% 19,7% 20,1% 20,5% 21,5% 22,5% 24,1% 22,4%
2018 13,2% 18,8% 19,3% 20,2% 20,8% 22,5% 22,3% 23,5% 24,8% 24,2%

Hlutfall meðalskatta af meðalheildartekjum eftir tekjutíundum hjá 67 ára og eldri konum
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Tafla 1. Sjúkraþjálfun, ellilífeyrisþegar: 

Verkár 
Fjöldi 

einstaklinga 
Hlutur SÍ 

Hlutur 
einstaklings 

Hlutfall 
SÍ 

Hlutfall 
einstaklings 

2015 9.847 929.654.405 260.789.074 78% 22% 

2016 10.707 1.111.374.409 267.272.386 81% 19% 

2017 11.744 1.415.859.688 215.397.854 87% 13% 

2018 12.257 1.648.705.094 194.038.539 89% 11% 

2019 13.131 1.781.809.714 202.154.858 90% 10% 
 
Tafla 2. Allur lækniskostnaður (klínískur, rannsóknir, myndgreiningar o.fl.), 
ellilífeyrisþegar: 

Verkár 
Fjöldi 

einstaklinga 
Hlutur SÍ 

Hlutur 
einstaklings 

Hlutfall 
SÍ 

Hlutfall 
einstaklings 

2015 31.618 2.332.917.904 277.867.198 89% 11% 

2016 33.082 2.633.120.284 314.729.069 89% 11% 

2017 33.263 2.621.641.517 436.826.170 86% 14% 

2018 34.015 2.767.726.111 480.271.362 85% 15% 

2019 34.884 2.871.673.094 545.055.280 84% 16% 
 
Tafla 3. Klínískir sérgreinalæknar (rammasamningur): 

Verkár 
Fjöldi 

einstaklinga 
Hlutur SÍ 

Hlutur 
einstaklings 

Hlutfall 
SÍ 

Hlutfall 
einstaklinga 

2015 27.606 1.361.423.373 263.019.860 84% 16% 

2016 29.012 1.544.245.448 296.560.617 84% 16% 

2017 29.749 1.495.073.074 429.810.220 78% 22% 

2018 30.721 1.655.940.562 426.803.870 80% 20% 

2019 31.919 1.783.694.156 479.669.238 79% 21% 
 

Þátttaka sjúkratrygginga í almennum lyfjakostnaði sjúkratryggðra einstaklinga hefur 
haldist svipuð undanfarin ár. Í töflum 4 og 5 má sjá hvernig hlutfallið hefur breyst en hægt er 
að horfa til heildarkostnaðar einstaklinga í almennum lyfjum á tvo vegu.  

Annars vegar sem heildarkostnað allra almennra lyfja, bæði með greiðsluþátttöku og þeirra 
lyfja sem sjúkratryggingar taka ekki þátt í að niðurgreiða, til dæmis svefn- og róandi lyfja.  
 
Tafla 4. Almenn lyf með og án greiðsluþátttöku: 

Ár 
Fjöldi 

einstaklinga 
Hlutur SÍ,        

m.kr. 
Heildarkostnaður 

m.kr. 
Hlutfall 

SÍ 
Hlutfall 

einstaklinga 

2015 38.548 3.045,5  4.441,7  69% 31% 

2016 39.887 3.003,3  4.458,1  67% 33% 
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2017 41.195 3.008,5  4.499,0  67% 33% 

2018 42.449 3.434,4  5.063,4  68% 32% 

2019 43.919 3.981,1  5.737,6  69% 31% 
 
Hins vegar má horfa eingöngu til heildarkostnaðar einstaklinga í almennum lyfjum með 
greiðsluþátttöku.  
 
Tafla 5. Almenn lyf með greiðsluþátttöku: 

Ár 
Fjöldi 

einstaklinga 
Hlutur SÍ,        

m.kr. 
Hámarksverð 

m.kr. 
Hlutfall 

SÍ 
Hlutfall 

einstaklinga 

2015 37.680 3.039,6  3.878,8  78% 22% 

2016 39.088 3.003,3  3.873,3  78% 22% 

2017 40.238 3.008,5  3.896,9  77% 23% 

2018 41.508 3.434,4  4.406,9  78% 22% 

2019 43.036 3.981,1  5.034,4  79% 21% 
 
 
19. Hvað það kostar að hækka ellilífeyri almannatrygginga um 3%, 5%, 7%, 10%, 
15%, 20%, 25% og 30%. 

Eftirfarandi tafla sýnir árlegan áætlaðan kostnaðarauka ríkisins vegna hækkunar á 
grunnupphæðum ellilífeyris og heimilisuppbótar í milljónum kr. Útreikningar miðast við 
réttindastöðu í mars 2019.  

Hækkun grunnupphæðar 
bóta. 

    Ellilífeyrir       Heimilisuppbót             Samtals 

Árlegur kostnaðarauki í milljónum. 

3%                    3.084                          222                     3.306  

5%                    5.149                          370                     5.519  

7%                    7.220                          519                     7.739  

10%                  10.339                          742                   11.082  

15%                  15.563                       1.116                   16.679  

20%                  20.692                       1.490                   22.183  

25%                  26.093                       1.866                   27.959  

30%                  31.253                       2.242                   33.495  
 

 
20. Hvernig kostnaðargreiningu er háttað þegar gerðir eru samningar við veitendur 
þjónustu fyrir aldraða. 

Við kostnaðargreiningu við gerð samninga um þjónustu hjúkrunarheimila er tekið mið af 
fyrri samningum sem gerðir hafa verið, nýjum kostnaðarþáttum og umhverfisbreytum 
almennra samninga. Niðurstöður InterRAI-NH mælinga fyrri ára eru lagðar til grundvallar við 
veitingu fjármagns til hjúkrunarheimila; InterRAI-mælitækið er því mikilvægt í rekstri 
hjúkrunarheimila og hefur meðal annars áhrif á fjárhæð daggjalda.  
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21. Heimahjúkrun og önnur heimaþjónusta sem er í boði hér á landi miðað við önnur 
samanburðarlönd, og sömuleiðis stefna til framtíðar varðandi þjónustu við aldraða í 
heimahúsum.  

Heimahjúkrun hefur þegar verið styrkt umtalsvert og áform eru um að styrkja hana enn 
frekar í takt við stefnu yfirvalda um að styðja við sjálfstæða búsetu aldraðra. Í svari 
heilbrigðisráðherra við fyrirspurn á Alþingi um heimahjúkrun11 kemur fram að undanfarin ár 
og áratugi hefur markmið stjórnvalda verið að gera fólki kleift að búa sem lengst á eigin 
heimili, þ.e. utan stofnana, með viðeigandi aðstoð ríkis og sveitarfélaga. Heimahjúkrun er 
forsenda þess að það takmark náist. Almenn heimahjúkrun hefur fyrst og fremst verið veitt af 
hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Sérhæfð heimahjúkrun hefur verið veitt af 
hjúkrunarfræðingum sem eru sérhæfðir á ákveðnu sviði, svo sem í líknar- og lífslokameðferð. 
Unnið er að því að sérhæfð heimahjúkrun standi til boða í stærstu byggðakjörnunum en er 
veitt af mörgum mismunandi fagaðilum og er nauðsynleg ef ná á því markmiði að aldrað fólk 
og þeir sem búa við langvinna sjúkdóma geti búið á eigin heimili, utan stofnana, sem lengst.  

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum, kemur fram 
að markmið stuðningsþjónustu (þ.m.t. félagsleg heimaþjónusta) er að aðstoða og hæfa 
notendur sem þurfa aðstæðna sinna vegna á stuðningi að halda við athafnir daglegs lífs og/eða 
til þess að rjúfa félagslega einangrun. Stuðningsþjónusta skal stefna að því að efla viðkomandi 
til sjálfshjálpar og gera honum kleift að búa sem lengst í heimahúsi. Sveitarfélagi er skylt að 
sjá um stuðningsþjónustu til handa þeim sem búa á eigin heimilum og þurfa aðstoð vegna 
skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda eða fötlunar. Stuðningsþjónustu skal veita 
svæðisbundið með þeim hætti sem best hentar á hverjum stað. Þá er sveitarstjórn heimilt að 
taka gjald fyrir stuðningsþjónustu samkvæmt gjaldskrá. 

Í úttekt KPMG á InterRAI-mælitækjum og færni- og heilsumati frá 2018 koma fram 
upplýsingar frá systurstofnunum Embættis landlæknis um hvaða heimaþjónusta væri í boði 
fyrir aldraða. Í þeim svörum kom eftirfarandi fram: 

Danmörk  
 Sveitarfélagi ber að skoða allar beiðnir um aðstoð frá einstaklingum. Aðstoð í 

heimaþjónustu getur meðal annars falið í sér persónulega aðstoð og umönnun, 
aðstoð eða stuðning við nauðsynleg verkefni á heimilinu sem og afhendingu matar.  

 Reglur eru settar af framkvæmdastjórn um heimaþjónustu. 
Noregur 

 Sveitarfélögum er skylt að bjóða upp á heilbrigðis- og umönnunarþjónustu fyrir 
aldraða.  

 Ferlið fer fram á sama hátt og við veitingu plássa í hjúkrunarrými. Sveitarfélag 
leggur mat á þörf fyrir þjónustu.  

 Hægt er að óska eftir mismunandi tegund af þjónustu heim til einstaklings en slíka 
þjónustu er einnig hægt að veita utan heimilis, eins og til dæmis í dagdvalarrými 
eða á öðrum stöðum sem teljast ekki vera stofnun.  

 
 

11 Þingskjal 704 (2017–2018). Svar heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur 
um heimahjúkrun. Sótt af https://www.althingi.is/altext/148/s/0704.html/. 
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 Veitt er þjónusta við öll hagnýt verkefni daglegs lífs á heimilinu og í tengslum við 
heimili.  

Svíþjóð  
 Sveitarfélög eru ábyrg fyrir þeirri aðstoð sem heimaþjónusta veitir.  
 Það eru ekki sérstök takmörk fyrir því hvað einstaklingurinn getur sótt um en 

veiting slíkrar þjónustu byggist á mati fyrir þjónustuþörf sem skráð hefur verið í 
IBIC (miðlæg skrá Svía).  

 IBIC byggist á þörfum einstaklingsins fyrir úrræði sem og á markmiðum og 
árangri á mismunandi sviðum daglegs lífs.  

 Heimaþjónusta getur verið framkvæmd af hálfu sveitarfélags eða einkaaðila.12 
 
22. Hvernig vistun eldri borgara á heilbrigðisstofnunum og hjúkrunarheimilum er 
háttað.  
Með vistun eldri borgara á heilbrigðisstofnunum og hjúkrunarheimilum er gert ráð fyrir  

að verið sé að spyrja um dvöl aldraðra á hjúkrunarheimilum til lengri eða skemmri tíma, þar 
sem um vistun aldraðra á heilbrigðisstofnunum gildir það sama og um aðra aldurshópa, þar 
vistast veikir einstaklingar til lækninga. 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 125 frá 1999, um málefni aldraðra, er markmið laganna meðal 
annars að aldraðir geti búið við eðlilegt heimilislíf eins lengi og unnt er en að jafnframt sé 
tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. 

Í 15. gr. sömu laga kemur eftirfarandi fram: „Enginn getur dvalið til langframa í 
hjúkrunarrými eða dvalarrými nema að undangengnu mati færni- og heilsumatsnefndar á þörf 
fyrir slíka dvöl.“ 

Samkvæmt 8. gr. reglugerðar 477/2012, um færni- og heilsumat vegna dvalar- og 
hjúkrunarrýma, skulu einstaklingar sem telja sig þurfa að dvelja til langframa í dvalar- eða 
hjúkrunarrými, senda skriflega umsókn til færni- og heilsumatsnefndar þess 
heilbrigðisumdæmis þar sem viðkomandi eiga lögheimili og er sú umsókn forsenda fyrir gerð 
færni- og heilsumats. 

Enn fremur segir í reglugerðinni: „Umsókn um færni- og heilsumat skal því aðeins lögð 
fram að félagsleg heimaþjónusta, heimahjúkrun og önnur raunhæf úrræði og aðstoð sem eiga 
að styðja fólk til búsetu í heimahúsi séu fullreynd.“ 

Með umsókn þarf að fylgja samþykki einstaklingsins sem heimilar færni- og 
heilsumatsnefnd að afla upplýsinga um viðkomandi frá veitendum heilbrigðis- og 
félagsþjónustu. Samþykkið felur einnig í sér að niðurstöður nefndarinnar verði sendar þessum 
sömu aðilum. 

Um framkvæmd færni- og heilsumats segir í 11. gr. reglugerðarinnar. 
11. gr. 
Framkvæmd færni- og heilsumats. 
Þegar færni- og heilsumatsnefnd hefur borist umsókn um færni- og heilsumat, sbr. 8. gr., skal 

nefndin afla skriflegra upplýsinga frá heimahjúkrun og félagsþjónustu um aðstæður viðkomandi 
einstaklings og kanna gaumgæfilega hvort öll raunhæf félagsleg og heilsufarsleg úrræði og aðstoð 

 
 
12 Embætti landlæknis (2018). Úttekt KPMG á InterRAI mælitækjum og færni- og heilsumati (Maí 2018). 
Sótt af https://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item35191/. 
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til dvalar í heimahúsi hafi verið fullreynd. Nýta skal upplýsingar úr InterRAI-matskerfinu þar sem 
það er í notkun. Auk þessa skal færni- og heilsumatsnefndin afla læknabréfa og hjúkrunarbréfa um 
viðkomandi einstakling, eftir því sem við á, frá hlutaðeigandi fagfólki og sjúkrastofnunum. Þá skal 
nefndin ganga úr skugga um það eins og kostur er að viðeigandi greiningarvinna, meðferð og 
endurhæfing hafi verið reynd til fullnustu með bætta heilsu og sjálfsbjargargetu að leiðarljósi. Hafi 
einstaklingur orðið bráðveikur skal þá fyrst meta hann þegar veikindin eru um garð gengin og eftir 
atvikum endurhæfingu lokið. 

Þörf einstaklingsins skal metin og skýrð í stigum. 
Komist færni- og heilsumatsnefnd að þeirri niðurstöðu að öll raunhæf félagsleg og heilsufarsleg 

úrræði hafi ekki verið fullreynd og að vistun í dvalar- eða hjúkrunarrými sé ekki tímabær skal sú 
niðurstaða skráð í rafræna vistunarskrá og hún kynnt, sbr. 12. gr. 

Skráning upplýsinga í rafræna færni- og heilsumatsskrá skal gerð í samræmi við 
notendahandbók sem fylgir matskerfinu. Færni- og heilsumatsnefnd aflar upplýsinganna í samvinnu 
við starfsfólk félagsþjónustu og þá heilbrigðisstarfsmenn sem þekkja til viðkomandi einstaklings. 
Nefndin er ábyrg fyrir skráningu upplýsinganna og ber að staðfesta réttmæti þeirra. 

Færni- og heilsumatsnefndir meta einnig þörf einstaklinga til skemmri dvalar á 
hjúkrunarheimilum, svokallaðar hvíldarinnlagnir, sem ætlaðar eru til stuðnings sjálfstæðri 
búsetu. Í þeim tilvikum er sótt um hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili samkvæmt reglugerð nr. 
466/2012 og nefndin metur þörf viðkomandi fyrir slíka innlögn sem getur lengst numið átta 
vikum á ári. 

Í heilbrigðisráðuneytinu er hafin vinna samkvæmt aðgerðaáætlun til endurbóta á færni- og 
heilsumati og fyrirkomulagi biðlista eftir hjúkrunarrýmum sem nefnd á vegum ráðuneytisins 
vann með fulltrúum Sjúkratrygginga Íslands og Embættis landlæknis vorið 2019. 

 
23. Hlutfall aldraðra sem búa langdvölum á hjúkrunarheimilum og meðaldvalartími 
þeirra þar.  

Dvalartími á hjúkrunarheimilum er mismunandi eftir heilbrigðisumdæmum og spönnin oft 
löng. Því gefur það oft betri mynd að líta til miðgildis en meðaltals. Vegið miðgildi dvalartíma 
á hjúkrunarheimilum á landsvísu er 1,9 ár en vegið meðaltal dvalartíma er 2,6 ár. 

Í árslok 2018 var aldursdreifing íbúa hjúkrunarheimila þannig að 75–78% íbúa voru 80 ára 
og eldri, 18% voru á aldrinum 67–69 ára og 3–7% voru yngri en 67 ára. Gera má ráð fyrir að 
það hlutfall hafi lítið breyst milli ára. Á landsvísu voru 2.795 hjúkrunarrými árið 2019; þar af 
voru 139 nýtt af einstaklingum yngri en 67 ára. Fjöldi 67 ára og eldri á landinu árið 2019 var 
43.766 og hlutfall aldraðra sem búa langdvölum á hjúkrunarheimilum því 6% sé miðað við 
þann aldur en 16,8–17,4% sé miðað við 80 ára og eldri sem voru 12.478 á landinu 2019. 

Í skýrslu Eurostat sem kom út 2019 er fjallað um fólk eldra en 65 ára sem býr á stofnunum 
(e. institutional household). Þar kemur fram að árið 2011 bjuggu 3,8% kvenna eldri en 65 ára 
og 1,9% karla á stofnun í EU-28 löndunum. Einnig kemur fram að í Frakklandi og Belgíu búi 
um 7% eldri kvenna á stofnunum, 9,2% á Möltu, 10,2% í Lúxemborg og 10,9% á Íslandi.13 

 
24. Greiðslur eldri borgara vegna dvalar á hjúkrunarheimilum og hversu háa 
upphæð af lífeyristekjum sínum og öðrum tekjum íbúar greiða til hjúkrunarheimila 
að meðaltali.   

 
 
13 Eurostat (2019). Ageing Europe, looking at the lives of older people in the EU, 2019 edition, bls. 34. 

Sótt af https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/. 
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Ef ellilífeyrisþegi dvelst lengur en mánuð samfellt á sjúkrahúsi, sem er á föstum fjárlögum, 
fellur lífeyrir hans og bætur honum tengdar niður ef dvölin hefur varað lengur en sex mánuði 
undanfarna 12 mánuði. Ef ljóst er frá upphafi að um varanlega dvöl á hjúkrunarheimili eða í 
hjúkrunarrými öldrunarstofnunar er að ræða falla bætur niður frá fyrsta degi næsta mánaðar 
eftir upphaf dvalar.  

Heimilt er þó að víkja frá framangreindum tímamörkum ef sérstaklega stendur á og er við 
mat á framlengingu á greiðslu lífeyris og bótum honum tengdum höfð hliðsjón af tekjum 
lífeyrisþega. Framlengt er að hámarki um þrjá mánuði í einu en heimilt er að framlengja 
greiðslur að hámarki um sex mánuði alls. 

Þeir sem hafa misst bætur sínar frá Tryggingastofnun ríkisins og hafa tekjur undir 118.591 
kr. á mánuði geta átt rétt á ráðstöfunarfé. Ráðstöfunarfé er að hámarki 77.084 kr. á mánuði og 
er það tengt tekjum viðkomandi. Þá er heimilt að greiða dagpeninga fyrir hvern sólarhring 
sem dvalist er utan stofnunar án þess að útskrifast. Dagpeningar eru greiddir að hámarki fyrir 
átta sólarhringa á mánuði og er fjárhæð þeirra 3.744 kr. fyrir hvern sólarhring. 

Hlutfall kostnaðarþátttöku af heildartekjum, þ.m.t. ráðstöfunarfé frá Tryggingastofnun 
ríkisins, ellilífeyrisþega á stofnunum: 

   Meðaltal hlutfalla Vegið meðaltal 

2017 15,90% 13,50% 

2018 16,40% 13,30% 

2019 17,40% 15,10% 
 
     25. Fjármögnun á rekstri hjúkrunarheimila og greiðsluþátttaka íbúa þeirra. 

Rekstur hjúkrunarheimila er fjármagnaður af ríkinu og um greiðslur til hjúkrunarheimila, 
á formi daggjalda, fer samkvæmt samningi Sjúkratrygginga Íslands við hvert heimili. Þau 
hjúkrunarheimili sem rekin eru af heilbrigðisstofnun eru hins vegar á föstum fjárlögum. 

Hafi heimilismaður tekjur umfram 98.892 kr. á mánuði, eftir skatt, tekur hann þátt í 
dvalarkostnaði allt að 438.747 kr. á mánuði.  

 
26. Hversu margir aldraðir með samþykkt færni- og heilsumat bíða eftir 
hjúkrunarrými og hver meðalbiðtími eftir hjúkrunarrými er, stysti tími og lengsti 
tími, og hvernig biðtími hefur breyst undanfarin 10 ár. Sömuleiðis munurinn á 
biðtíma þeirra sem bíða í heimahúsi miðað við biðtíma þeirra sem bíða á deildum 
Landspítala. 
Ekki er unnt að sjá sundurgreint hver biðtími þeirra er sem dvelja á sjúkrahúsi annars vegar 

og í heimahúsi hins vegar. Stysti og lengsti tími gefur ekki raunhæfa mynd þar sem spönnin 
er mjög löng og mismunandi milli heilbrigðisumdæma. Núverandi fyrirkomulag biðlista 
hjúkrunarheimila getur valdið því að einstaklingar séu skráðir í bið eftir hjúkrunarrými áður 
en þeir eru reiðubúnir til að þiggja þá þjónustu. Því geta einhverjir ílengst á biðlista ef þeir 
hafna hjúkrunarrými þegar það býðst og í fámennari heilbrigðisumdæmum getur þetta skekkt 
meðaltöl talsvert. Biðtími eftir hjúkrunarrými og fjöldi á biðlista gefur því ekki alltaf rétta 
mynd af þörf fyrir hjúkrunarrými. Því gefur miðgildi biðtíma oft raunhæfari mynd af þörf. 

 
Í eftirfarandi töflu má sjá fjölda á biðlista eftir hjúkrunarrými í janúarmánuði 2012–2020: 
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Janúar ár 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fjöldi á 
biðlista 

180 200 226 277 325 297 361 395 408 

 
 

Í eftirfarandi töflu má sjá þróun biðtíma í dögum eftir hjúkrunarrými árin 2010–2019: 

Ár 
Fjöldi sem fékk 
hjúkrunarrými 

Meðalbiðtími Miðgildi biðtíma 
 

2010 653 71 40  

2011 670 65 31  

2012 724 73 36  

2013 776 80 47  

2014 808 82 46  

2015 785 104 53  

2016 917 100 55  

2017 862 113 70  

2018 874 125 83  

2019 975 131 92  

 
 
27. Áætlun um hvernig betur megi þjónusta aldraða sem metið er að þarfnist 
vistunar á hjúkrunarheimili. 
Færni- og heilsumat er faglegt, einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir 

varanlega búsetu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Um er að ræða staðlað mat ásamt 
skilgreindum upplýsingum frá heilbrigðis- og félagsþjónustu og svæðisskrifstofu málefna 
fatlaðra auk læknabréfa frá læknum viðkomandi eftir því sem við á. Metnar eru félagslegar 
aðstæður, heilsufar og andlegt ástand auk þess sem metin er færni í athöfnum daglegs lífs og 
gefur niðurstaða færni- og heilsumats til kynna hvort þörf er fyrir langtímabúsetu á hjúkrunar- 
eða dvalarheimilum. Stefna yfirvalda er að fólki sé gert kleift að búa á eigin heimili utan 
stofnana eins lengi og unnt er með viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu. Umsókn um 
færni- og heilsumat skal því aðeins lögð fram ef félagsleg heimaþjónusta, heimahjúkrun og 
önnur raunhæf úrræði og aðstoð sem eiga að styðja fólk til búsetu í heimahúsi eru fullreynd. 
Meðan á biðtíma stendur fær viðkomandi þá þjónustu heim sem möguleg er. 
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Gildistími færni- og heilsumats sem samþykkt hefur verið er 12 mánuðir frá staðfestingu 
þess. Hafi einstaklingi ekki boðist að flytja á hjúkrunar- eða dvalarheimili innan þess tíma 
þarf að endurnýja matið.14 

28. Auknir möguleikar eldri borgara á því að velja sér búsetuúrræði með því að 
tengja fjármagn við einstakling frekar en við stofnun og kostnaðarmat á því.  
Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu hefur þessi umræða ekki farið fram 

innan ráðuneytisins.  
Í maí 2016 skipaði þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra starfshóp sem var falið 

samkvæmt erindisbréfi að útfæra og koma á tilraunaverkefni, í samvinnu við eitt eða fleiri 
hjúkrunarheimili, um nýtt fyrirkomulag um greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og 
hjúkrunarheimilum. Þannig skyldi stefnt að auknu sjálfstæði aldraðra íbúa með afnámi 
vasapeningakerfis og teknar upp sérstakar greiðslur fyrir húsaleigu og annan kostnað sem 
fylgir heimilishaldi. 

Með auglýsingu, dags. 1. júlí 2016, auglýsti velferðarráðuneytið eftir þátttakendum í 
tilraunaverkefni um nýtt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og 
hjúkrunarheimilum. Í framhaldi af auglýsingunni boðaði starfshópurinn til funda með 
forstöðumönnum þeirra hjúkrunarheimila sem svarað höfðu auglýsingunni. Eftir viðræður 
þessara aðila á nokkrum fundum varð ljóst að ýmsar forsendur skorti fyrir því að framkvæma 
tilraunaverkefnið eins og að hafði verið stefnt. 

Af þeirri ástæðu komst starfshópurinn að þeirri niðurstöðu að skoða bæri möguleika á 
annarri nálgun að verkefninu. Vinna hópsins frá þeim tíma miðaði að tillögu um breytt 
greiðsluflæði með það að leiðarljósi að gera íbúum dvalar- og hjúkrunarheimila kleift að halda 
fjárhagslegu sjálfstæði. Unnið var út frá þeirri forsendu að ellilífeyrir, lífeyristekjur og eftir 
atvikum fjármagnstekjur væntanlegs íbúa héldust áfram á hans hendi og yrðu grundvöllur að 
greiðslum samkvæmt samningi við það dvalar- eða hjúkrunarheimili sem viðkomandi fengi 
búsetu á. Íbúanum yrði gerð grein fyrir hvaða greiðslur bæri að inna af hendi fyrir almennan 
heimiliskostnað, svo sem vegna húsnæðis, fæðis, þrifa og annarrar þjónustu á dvalar- eða 
hjúkrunarheimilinu. Þannig tæki hann ábyrgð á greiðslum vegna búsetu á dvalar- eða 
hjúkrunarheimili. Ríkið leggi til heilbrigðisþjónustu en íbúi standi undir húsnæðiskostnaði og 
öðrum útgjöldum við heimilishaldið. 

Niðurstaða starfshópsins var að verði tekin ákvörðun um að vinna frekar að breytingum í 
þessum anda sé rétt að fela Tryggingastofnun ríkisins að reikna fleiri dæmi og útfærslur. Þá 
sé mikilvægt að endurnýja umboð hópsins eða skipa nýjan hóp og að fjármála- og 
efnahagsráðherra eigi þar fulltrúa. 

 
29. Stefna til framtíðar um heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir aldraða og fyrir 

sjúklinga með heilabilun sérstaklega. 
Á næstu áratugum er gert ráð fyrir mikilli fjölgun þeirra sem greinast með heilabilun  

en búist er við að fólki sem lifir með heilabilun í OECD-ríkjunum muni fjölga úr áætluðum 
19 milljónum í dag í 40,9 milljónir árið 2050. Heilbrigðisráðuneytið birti í apríl 2020 

 
 

14 Embætti landlæknis (2017). Færni- og heilsumat (Síðast uppfært 22.03.2017). Sótt af 
https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/faerni-og-heilsumat/. 
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aðgerðaáætlun varðandi þjónustu við fólk með heilabilun til ársins 2025.15 Aðgerðaáætlunin 
tekur til sex málefnasviða, hún lýtur að 24 málefnum og í henni eru skilgreindar 48 aðgerðir, 
allar með mælanleg markmið sem unnið verður eftir. Nokkrar aðgerðir eru þegar komnar til 
framkvæmda en aðrar raðast á gildistíma hennar fram til 2025. Áhersla er lögð á að allar 
aðgerðir séu fjármagnaðar innan þess tíma.  

Þau málefnasvið sem tekin eru fyrir í aðgerðaáætluninni eru:  
1. Sjálfsákvörðunarréttur, þátttaka sjúklinga og lagaleg umgerð.  
2. Forvarnir.  
3. Tímanleg greining á heilabilun á réttum stað og eftirfylgni eftir greiningu.  
4. Virkni, sjálfshjálp og stuðningur.  
5. Rétt þjónusta miðað við stig heilabilunar.  
6. Umfang, rannsóknir, þekking og hæfni. 
 
Stefna varðandi þjónustu við aldraða er að styðja þá til sjálfstæðrar búsetu eins lengi og 

verða má eins og lög um málefni aldraðra gera ráð fyrir. Það er gert með heilsueflingu og 
öðrum forvörnum, heimahjúkrun, heimaþjónustu, dagdvöl, félags- og tómstundastarfi, 
akstursþjónustu, heimsendingu matar og hvíldarinnlögnum. Þegar sá aldraði er ekki lengur í 
stakk búinn til að búa heima, þrátt fyrir stuðning, séu hjúkrunarrými fyrir hendi.  
 

30. Hversu margir sjúklingar með heilabilun bíða eftir að komast í sérhæfða 
dagvistun/dagþjálfun; meðalbiðtími eftir slíkri þjónustu, stysti tími og lengsti tími.  
Sérhæfð dagdvalarrými fyrir einstaklinga með heilabilun eru nú 233 og hefur fjölgað 

talsvert á síðustu árum. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítala, þar sem haldið er utan um 
biðlista með forgangsröðun í þessi rými, voru 153 einstaklingar í bið eftir sérhæfðri dagdvöl í 
árslok 2019. Þriðjungi þeirra sem er á listanum hefur verið boðið pláss og í sumum tilvikum 
nokkrum sinnum. Ástæðan fyrir því að fólkið er áfram á listanum er sú að umönnunaraðilarnir 
óska eftir því í von um að viðkomandi þiggi boðið síðar. Biðtími eftir sérhæfðri dagdvöl er 
misjafn eftir svæðum og ekki auðvelt að segja til um meðalbiðtíma af framangreindri ástæðu. 
Biðtími í Reykjavík er nokkrar vikur en lengst er biðin í Kópavogi og Hafnarfirði innan 
höfuðborgarsvæðisins. Sérhæfð dagdvalarrými eru fá á landsbyggðinni en aðgerðaáætlun 
þjónustu við einstaklinga með heilabilun, sem nær fram til 2025, kveður á um að kortleggja 
þörf fyrir fjölda og dreifingu þessara rýma á landsvísu. 

 
31. Hugmyndir og áætlanir um hvernig koma megi betur til móts við aldraða sem 
búa einir og eru sjálfbjarga, en líður illa sökum kvíða, öryggisleysis og 
einmanaleika.  
Á undanförnum misserum hefur verið aukin áhersla á að leita leiða til að rjúfa félagslega 

einangrun aldraðra og koma í veg fyrir einmanaleika enda skiptir miklu máli að eldra fólk 
haldi virkni og félagslegum tengslum og fái til þess markvissan stuðning ef þess er þörf. Árið 

 
 
15 Heilbrigðisráðuneytið (2020). Aðgerðaáætlun um þjónustu við einstaklinga með heilabilun (Apríl 

2020). Sótt af https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-
skrar/A%C3%B0ger%C3%B0a%C3%A1%C3%A6tlun%20um%20%C3%BEj%C3%B3nustu%20vi%C3%
B0%20einstaklinga%20me%C3%B0%20heilabilun.pdf/. 
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2020 fékk Landssamband eldri borgara þriggja milljóna króna styrk frá heilbrigðisráðuneytinu 
til gerðar fræðsluefnis í forvarnarskyni gegn einmanaleika og félagslegri einangrun. Stefnt er 
að því að fræðsluefnið beinist jafnt að einstaklingum og stjórnsýslunni en gert er ráð fyrir að 
verkefninu ljúki fyrir lok árs 2020. Þá er starfandi starfshópur um lífskjör og aðbúnað eldri 
borgara sem meðal annars hefur það hlutverk að fjalla um hvernig draga megi úr líkum á 
félagslegri einangrun aldraðra. 

Þjónustumiðstöðvar aldraðra eru starfræktar af sveitarfélögum en þeim er ætlað að tryggja 
eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun og heilsufarslegt 
eftirlit. Þjónustumiðstöðvar geta starfað sjálfstætt eða í tengslum við aðra þjónustu sem 
aldraðir njóta. Dagdvöl aldraðra er stuðningsúrræði við þá sem að staðaldri þurfa eftirlit og 
umsjá til að geta búið áfram heima. Í dagdvöl aldraðra er veitt hjúkrunarþjónusta og þar er 
aðstaða til þjálfunar og læknisþjónustu. Boðið er upp á akstursþjónustu að og frá heimili, mat 
á heilsufari, þjálfun, tómstundaiðju, félagslegan stuðning, fræðslu, ráðgjöf og aðstoð við 
athafnir daglegs lífs. Félagsleg þjónusta felur í sér stuðningsþjónustu, svo sem heimaþjónustu 
og heimsendingu matar, félags- og tómstundastarf, akstursþjónustu, dagdvalarþjónustu og 
viðeigandi húsnæðisúrræði, til dæmis leiguíbúðir og þjónustuíbúðir. Að undanskildu félags- 
og tómstundastarfi byggist þjónustan á einstaklingsbundnu mati sveitarfélagsins á þörf 
viðkomandi fyrir þjónustuna.  

 Í greiningu á högum og líðan aldraðra frá 2016 kemur fram að 65% aðspurðra, eða tveir 
af hverjum þremur, finnur aldrei fyrir einmanaleika. Í rannsókninni kemur fram að frá 2007 
hafi hópurinn sem finnur fyrir einmanaleika farið stækkandi. Árið 2012 fundu 12% aldraðra 
fyrir einmanaleika samanborið við 17% 2016. Þá sýndi rannsóknin að 28% taka þátt í 
félagsstarfi eldri borgara á vegum sveitarfélaga og 47% taka þátt í öðru félagsstarfi. 
Niðurstöður sýna einnig að 16% aldraðra verja nokkrum eða miklu meiri tíma einir en þeir 
myndu kjósa.16 Ráðgert er að gera sambærilega greiningu á högum og líðan aldraðra á árinu 
2020. 

Rannsóknir hafa sýnt að aldur einn og sér hefur ekki áhrif á einmanaleika heldur eru aðrir 
áhættuþættir sem spila þar inn í, svo sem félagsleg og fjárhagsleg staða, heilsufarsaðstæður og 
sérstakir atburðir eins og nýlegt andlát ástvinar. Ýmis úrræði eru í boði sem eru til þess fallin 
að draga úr félagslegri einangrun og einmanaleika eldra fólks. Má þar nefna félags- og 
tómstundastarf og dagdvöl sem hefur það að markmiði að rjúfa félagslega einangrun og stuðla 
að því að aldraðir geti lengur búið í heimahúsi.  

 
32. Hvort til standi að opna sérstaka geðdeild á Íslandi fyrir aldraða einstaklinga 
með erfið geðvandamál. 
Ekki hafa verið teknar ákvarðanir um opnun sérstakrar öldrunargeðdeildar hérlendis en 

heilbrigðisráðuneytið hefur haft þau mál til umfjöllunar þar sem ábendingar hafa komið fram 
um að þörf sé á þeirri þjónustu.  

Jafnframt er í skoðun innan ráðuneytisins að opnaðar verði sérhæfðar 
hjúkrunarheimiliseiningar fyrir einstaklinga með krefjandi atferlistruflanir sem almenn 
hjúkrunarheimili eru ekki í stakk búin til að veita þjónustu. Slíkar sérhæfðar heimiliseiningar 
væru til viðbótar við þau 50 geðhjúkrunarrými sem rekin eru á Fellsenda í Dölum, Mörk í 

 
 

16 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2017). Greining á högum og líðan aldraðra á Íslandi árið 2016 
(Febrúar 2017). Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/skyrslur2016/hagir-eldri-borgara-2016.html#l%C3%BDsing_%C3%A1_rans%C3%B3kn 
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Reykjavík og Öldrunarheimilum Akureyrar. Auk þeirra eru einnig rekin geðrými á Ási í 
Hveragerði. 

 
     33. Hvernig þjónustu gagnvart heimilislausum eldri borgurum er háttað.  

Aldraðir sem ekki hafa aðgang að húsnæði eiga sama rétt og aðrir til þjónustu sveitarfélaga 
samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991. Aldraðir eiga þannig rétt á 
almennri þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga en að öðru 
leyti fer um málefni þeirra eftir sérlögum um málefni aldraðra. Sótt er um aðstoð hjá 
félagsþjónustu þess sveitarfélags sem viðkomandi á lögheimili í. 

Markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga samkvæmt lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á 
grundvelli samhjálpar. Samkvæmt lögunum skal veita þjónustu, aðstoð og ráðgjöf, meðal 
annars varðandi húsnæðismál og þjónustu við aldraða. Í 39. gr. laganna segir að 
félagsmálanefnd, eða öldrunarmálaráð, skuli leitast við að tryggja framboð á hentugu húsnæði 
fyrir aldraða og jafnframt skipuleggja félagslega heimaþjónustu.  

Sveitarstjórnir skulu stuðla að því að aldraðir geti búið við eðlilegt heimilislíf í umgengni 
við aðra svo lengi sem verða má en tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. 
Leitast skal við að tryggja framboð á hentugu húsnæði fyrir aldraða og skulu sveitarstjórnir 
sjá til þess að þörfum fyrir félagslega heimaþjónustu og heimsendingu matar sé sinnt. Einnig 
skal öldruðum tryggður aðgangur að félags- og tómstundastarfi. Þeir sem ekki geta 
hjálparlaust séð um heimilishald og persónulega umhirðu, til dæmis vegna skertrar getu eða 
veikinda, eiga rétt á stuðningsþjónustu skv. VII. kafla laganna. Áður en aðstoð er veitt þarf að 
meta þörf viðkomandi fyrir þjónustuna. Þá skal skila læknisvottorði þegar um 
heilsufarsástæður er að ræða. Sveitarfélög skulu setja sér reglur um þjónustuna og heimilt er 
að taka gjald samkvæmt gjaldskrá sem hvert sveitarfélag setur sér.  

Sveitarfélög hafa einnig það hlutverk skv. XII. kafla laganna að sjá til þess að framboð sé 
á leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og félagslegum eignaríbúðum handa þeim sem 
ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa eða annarra 
félagslegra aðstæðna. Þá skulu sveitarfélögin veita þeim sem ekki eru færir um það sjálfir 
úrlausn í húsnæðismálum til að leysa úr bráðum vanda meðan unnið er að varanlegri lausn. 
Sérstaklega er tilgreint að leitast skuli við að tryggja framboð á hentugu húsnæði fyrir aldraða. 
Með breytingum á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, sem gerðar voru árið 2018 er skerpt 
á hlutverki og skyldum sveitarfélaga við að greina þörf fyrir íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu 
með tilliti til mismunandi búsetuforma. Þá er kveðið á um að sveitarfélög skuli leysa úr 
húsnæðisþörf einstaklinga í sveitarfélaginu og eiga frumkvæði að því að aflað verði húsnæðis 
til að koma til móts við þá sem þurfa aðstoð í húsnæðismálum. Það er ekki ófrávíkjanleg 
skylda sveitarfélaga að reka dvalarheimili, þjónustuíbúðir eða önnur húsnæðisúrræði fyrir 
aldraða. Það fer eftir aðstæðum á hverjum stað og mati á þörf. Markmið laga um 
húsnæðisbætur, nr. 75/2016, er að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og draga úr 
aðstöðumun á húsnæðismarkaði. Aldraðir eiga eins og aðrir rétt á að sækja um húsaleigubætur. 
Umsóknum skal skilað til viðkomandi sveitarfélags sem annast afgreiðslu og útborgun bóta.17 

 
 

17 Þingskjal 1079 (2015–2016). Skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um réttindi og skyldur aldraðra, 
samkvæmt beiðni. Sótt af https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1079.pdf/. 
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Aftur á móti er sveitarfélögum skylt að veita öldruðum stuðningsþjónustu, aðgang að 
félags- og tómstundastarfi og sjá þeim fyrir heimsendingu matar. Þetta er sú sértæka 
grunnþjónusta sem sveitarfélögum ber að veita öldruðum. Þjónustumiðstöðvar aldraðra eru 
starfræktar af sveitarfélögum til að tryggja eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, 
tómstundaiðju, skemmtun og heilsufarslegt eftirlit.  

Heilsugæsluþjónusta við heimilislausa aldraða er með sama hætti og fyrir aðra íbúa en taka 
þarf mið af sérstökum þörfum hópsins. Hver heilsugæslustöð sinnir þessum hópi á sínu svæði 
eins og öðrum íbúum svæðisins. Allar heilsugæslustöðvar eru með dagvakt hjúkrunarfræðings 
og læknis fyrir bráð erindi allan daginn. Þjónustan á því að vera aðgengileg þegar þörf krefur 
og skjólstæðingnum hentar.  

 
      34. Hvaða aðstoð sveitarfélög veita eldri borgurum, t.d. í formi lækkunar gjalda. 
  Samkvæmt upplýsingum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga liggur ekki fyrir 
heildaryfirlit yfir afslætti sem sveitarfélög veita eldri borgurum. Fram kom þó að öll 
sveitarfélög bjóða upp á afslátt af fasteignaskatti fyrir öryrkja og eldri borgara sem eru undir 
ákveðnum tekjuviðmiðum. 

Gjaldskrá heimaþjónustu er einnig tekjutengd þannig að þeir sem eru eingöngu með tekjur 
frá Tryggingastofnun ríkisins greiða ekki fyrir þjónustu, oftast er svo um tvo gjaldflokka að 
ræða eftir tekjum viðkomandi. Langflest sveitarfélög ef ekki öll bjóða eldri borgurum lækkað 
verð eða ókeypis í sund og ef líkamsræktarstöð er einnig á sama stað og sundlaugin þá hafa 
eldri borgarar aðgang að þeirri stöð ýmist gjaldfrjálst eða fá þar verulegan afslátt.  

 
35. Hvaða rétt ættingjar aldraðra, börn eða makar, sem minnka við sig vinnu eða 
hætta vinnu, eiga til að annast þá.  
Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð er heimilt, ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi, 

að greiða maka ellilífeyrisþega makabætur sem eru allt að 80% af fullum örorkulífeyri og 
tekjutryggingu samkvæmt lögum um almannatryggingar. Jafnframt er heimilt, ef sérstakar 
aðstæður eru fyrir hendi, að greiða öðrum sem halda heimili með ellilífeyrisþega 
umönnunarbætur. Maka- og umönnunarbætur eru þannig ætlaðar þeim sem annast maka sinn 
eða annan aðila sem hefur sama lögheimili. Skilyrði fyrir þessum greiðslum er að sá sem 
þarfnast umönnunar hafi lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, svo sem elli-, örorku- 
eða endurhæfingarlífeyri. Ekki er réttur á maka- og umönnunarbótum ef umsækjandi 
(umönnunaraðili) hefur lífeyrisgreiðslur. Maka- og umönnunarbótum er ætlað að bæta 
tekjumissi vegna lækkaðs starfshlutfalls umönnunaraðila þegar lífeyrisþegi þarf umönnun við 
daglegt líf. Því þarf að skila inn gögnum sem sýna fram á tekjuleysi eða tekjutap. Ef 
heildartekjur umsækjanda fara yfir sömu tekjumörk og gilda um stöðvun ellilífeyris 
samkvæmt lögum um almannatryggingar falla greiðslur niður.  

Í Evrópu heyrir það til undantekninga ef sérstök löggjöf er til staðar. Yfirleitt er kveðið á 
um ýmiss konar aðstoð og réttindi í mismunandi lögum. Lögum um elli-, örorku- og 
eftirlifendalífeyri, lögum um viðbætur við slíkar greiðslur, lögum um heilbrigðisþjónustu og 
lögum um félagslega aðstoð, félagsþjónustur sveitarfélaga eða svæðisstjórnvalda, o.s.frv. Það 
er almennt fjallað um umönnun, þjónustu og greiðslur í einu lagi og mest snýr upplýsingaefni 
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að umönnun fatlaðra eða fatlaðra barna en sjaldan tekið sérstaklega fram ef um eldri borgara 
er að ræða. Í þeim tilfellum er annað hvort um að ræða að hinn aldraði fái viðbót við ellilífeyri 
til að mæta kostnaði við umönnun eða þá, sem er algengara, að umönnunaraðilar fái greitt fyrir 
umönnunina og yfirleitt er það frá sveitarfélagi. Greint er á milli formlegrar, þ.e. faglegrar, 
umönnunar á vegum ríkis eða sveitarfélaga, og óformlegrar umönnunar en þá er almennt átt 
við nána ættingja, fjölskyldu eða stundum nágranna.  

Í mörgum ríkjum Evrópu er orlofsfyrirkomulag þannig að sá ættingi sem tekur að sér 
umönnun getur fengið leyfi frá störfum eða dregið úr starfshlutfalli sínu. Mismunandi kerfi 
geta verið til staðar, til dæmis til að styðja þann sem þarf umönnun eða þegar um er að ræða 
umönnun við lífslok. Í sumum ríkjum er enginn réttur til leyfis við þessar aðstæður heldur er 
allt slíkt háð samþykki vinnuveitanda. Bætur í peningum í tengslum við slíkt leyfi eru 
mismunandi; stundum á fólk rétt á launum, stundum einhverjar peningabætur og í nokkrum 
tilfellum er leyfið alveg ólaunað. Þá er stundum nefnt að gera þurfi starfssamning eða semja 
við sveitarfélagið. Þar sem slíkt er ekki komið er nefnt að viðkomandi fái launað/ólaunað leyfi 
frá störfum eða stig upp í lífeyristryggingu sína eða að ríkið taki iðgjöldin.   

Óformlegir umönnunaraðilar eru aðallega konur, makar og börn þess sem þarfnast 
umönnunar. Sum ríki í Evrópu eru með bætur í peningum sem greiðast beint til 
umönnunaraðilans. Það er til að bæta fyrir tapaðar tekjur eða aðeins táknrænn stuðningur. 
Þetta getur einnig verið mismunandi milli sveitarfélaga.  

Þýskaland, Austurríki og Holland skera sig úr. Þar er komið eða er verið að koma á 
sérstökum tryggingarflokki (eins og vegna elli og örorku) til að mæta þörf fyrir umönnun. Svo 
eru Norðurlöndin, einkum Noregur, með mestu bæturnar.  

  
Eftirfarandi upplýsingar miðast við stöðuna 2019. 
Austurríki: Fólk á rétt á að fá langtímaumönnunarstyrk til viðbótar við lífeyri þegar um 

er að ræða varanlega þörf fyrir umönnun. Það er miðað við að þörf fyrir umönnun og aðstoð 
sé meiri en nemur 65 klst. á viku og í að minnsta kosti sex mánuði. Þessar greiðslur flokkast 
sem sjúkrabætur og eru til að bæta upp umönnunarkostnað. Þetta eru tímabundnar greiðslur 
þegar gert er ráð fyrir að þörfinni muni örugglega eða líklega ljúka. Einnig finnast sérstakar 
greiðslur fyrir umönnunaraðila sem ekki eru fagaðilar en um það bil 80% þeirra sem eru í þörf 
fyrir umönnun heima njóta umönnunar einhvers úr fjölskyldunni. Þetta geta líka verið 
nágrannar eða sjálfboðaliðar. Bótaþegar geta notað langtímaumönnunarstyrkinn sem þeir fá 
til að greiða fyrir þjónustu umönnunaraðila, sem ekki er fagaðili, en líka til að greiða fyrir 
félagslega þjónustu, til dæmis heimsendan mat. Þeir sem annast þann einstakling úr 
fjölskyldunni sem þarfnast umönnunar fá stuðning við að samræma umönnunarskyldur sínar 
og vinnu með umönnunarleyfi og hlutavinnu í þeim tilgangi að sinna ættingja. Þetta á við 
þegar viðkomandi ættingi á rétt á umönnunarbótum af ákveðnum flokki. Leyfið eða 
hlutastarfið er almennt í 1–3 mánuði. Aðeins er hægt að samþykkja slíkt ef viðkomandi hefur 
verið í starfi í að minnsta kosti þrjá mánuði. Almennt er aðeins veitt samþykki fyrir einn 
ættingja sem veitir umönnun. Heimilt er að framlengja ef þörfin fyrir umönnun eykst. Réttur 
til bóta fyrir umönnunarleyfi er lögbundinn og kemur greiðsla í stað tekna meðan á leyfinu 
stendur. Almennt eru greiðslurnar jafnháar atvinnuleysisbótum.  

Bretland: Umönnunarstyrkur er veittur þeim sem eru eldri en 65 ára og þurfa persónulega 
aðstoð í lengri tíma en sex mánuði.  
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Búlgaría: Varðandi aldraða þá eru greiðslur samkvæmt lögunum um félagsleg aðstoð. 
Slíkar félagslegar greiðslur fara hækkandi eftir aldri og ef hinn aldraði býr einn.  

Danmörk: Það eru til bætur fyrir óformlega (ekki fagfólk) umönnunaraðila. Sveitarfélög 
eru hvött til að hafa óformlega umönnunaraðila með og leyfa þeim að taka á sig ábyrgð. Þetta 
geta til dæmis verið makar, annað heimilisfólk, ættingjar, vinir og nágrannar. Þeir sem þurfa 
umönnun heima geta valið á milli einkarekinna umönnunaraðila eða opinberra sem 
sveitarfélög hafa samið við. Sá sem á rétt á aðstoð heima á rétt á að tilnefna einhvern sem hann 
velur til að sinna verkinu. Sá aðili þarf að vera samþykktur af sveitarfélaginu og báðir aðilar 
þurfa að undirrita samning um verkefnið og greiðslur. Einstaklingur á vinnumarkaði, sem vill 
annast náinn ættingja sem er með verulega örorku eða veikindi, getur verið ráðinn af 
sveitarfélaginu þar sem sá fatlaði býr í allt að sex mánuði. Þessu má deila niður í styttri tímabil, 
þó aldrei styttri en einn mánuð. Sá sem tekur að sér að annast náinn ættingja sem liggur fyrir 
dauðanum á rétt á umönnunarstyrk (d. plejevederlag) frá sveitarfélaginu. Styrkurinn tekur ekki 
mið af fjárhagslegum aðstæðum umönnunaraðilans eða hins veika. Sá sem á ekki rétt á 
opinberum sjúkrabótum fær áðurnefndan mánaðarlegan umönnunarstyrk.   

Eistland: Bætur vegna langtímaumönnunar geta bæði verið í peningum og sem aðstoð. 
Sveitarfélög eru með ýmiss konar bætur/greiðslur fyrir óformlegt/ekki faglegt aðstoðarfólk. 
Bætur til umönnunaraðila eru yfirleitt greiddar bæði formlegum (faglegum) og óformlegum 
umönnunaraðilum. Þetta eru greiðslur frá sveitarfélögum til umönnunaraðila sem styðja 
einstaklinga með skerta getu, til dæmis við að greiða reikninga, fara til læknis, í banka og að 
borða, þvo, elda og kaupa inn. Sveitarfélög setja reglurnar. Aðalskilyrði er að viðkomandi hafi 
verið tilnefndur af sveitarfélaginu. Fjárhæðin fer eftir skerðingu viðkomandi sem þarf aðstoð. 

Finnland: Umönnunarstyrkur lífeyrisþega er í þremur flokkum með misjafnlega háum 
fjárhæðum á mánuði. Greitt er eftir mati á þörf fyrir aðstoð, til að bæta upp kostnað sem hlýst 
af umönnun heima eða til að mæta sérstökum útgjöldum vegna veikinda eða slyss. Það er á 
verksviði sveitarfélaga að annast félags- og heilbrigðisþjónustu, þ.m.t. stuðning fyrir 
óformlega (ekki fagfólk) umönnun. Stuðningur/bætur til slíkra umönnunaraðila felast meðal 
annars í umönnunarstyrk, lögbundnu leyfi fyrir umönnunaraðilann ef umönnunin er 
bindandi/varanleg, þjónustu til stuðnings umönnunaraðilanum, lífeyris- og sjúkratryggingu 
fyrir hann, heilbrigðiseftirliti og fræðslu. Stuðningur sveitarfélags krefst samnings milli 
umönnunaraðila og sveitarfélagsins og skal hann byggjast á einstaklingsbundinni 
umönnunaráætlun.  

Frakkland: Greiðslur sem hægt er að fá eru bæði innan sjúkratrygginga og félagslegrar 
aðstoðar. Það eru meðal annars uppbætur á ellilífeyri vegna aðstoðar þriðja aðila. Hækkun 
vegna þriðja aðila er veitt bótaþega sem fær grunnellilífeyri en þarfnast aðstoðar þriðja aðila. 
Hækkunin er 40% af lífeyrinum. Ef einstaklingur fær svokallað samúðarleyfi til að veita 
líknandi umönnun þá er heimilt að greiða dagpeninga/daglegan styrk. 

Grikkland: Ýmiss konar bætur og aðstoð er til staðar í tryggingakerfunum og til viðbótar 
fást bætur og aðstoð úr félagslegum velferðarkerfum fyrir þá sem þarfnast meiri aðstoðar. Það 
eru engar sérstakar bætur fyrir óformlega/ófaglega umönnunaraðila.  

Holland: Langtímaumönnun er sérstakt kerfi, eins konar félagsleg sjúkratrygging, þar sem 
bætur geta bæði verið í formi aðstoðar eða peninga. Engar bætur eru greiddar fyrir óformlega 
umönnunaraðila. Hinn tryggði getur valið að fá ekki aðstoð, heldur fjármagn sem hann getur 
notað til að kaupa þjónustu. Skilyrði er að nýta þjónustu fagaðila. Sá sem kaupir þjónustuna 
sendir reikninginn til almannatrygginga sem aftur greiða reikninginn með því að færa 
fjárhæðina yfir á umönnunaraðilann.  
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Írland: Umönnunarstyrkur og aðrar bætur, bæði í formi greiðslu og aðstoðar, fellur undir 
félagslega velferðarlöggjöf. Þetta er háð mati á þörf og er ákveðin fjárhæð. Umönnunarbætur 
og styrkur vegna stöðugrar aðstoðar tilheyrir á hinn bóginn tryggingakerfinu. Ákveðin fjárhæð 
sem hækkar ef um umönnun margra aðila er að ræða. Allt ofangreint er greitt 
umönnunaraðilanum óháð umönnunarþyngd. 

Ítalía: Engar sérstakar bætur eru fyrir óformlega umönnunaraðila. Aftur á móti er hægt að 
fá leyfi á fullum launum til að annast þann sem er með fötlun eða veikist í fjölskyldunni. 

Kýpur: Félagslega þjónustukerfið býður bæði upp á að unnt sé að greiða peningabætur 
beint til þess sem þarf aðstoð eða til þess sem veitir hana. Fjárhæð styrkja á mánuði fer eftir 
þörf á umönnun.  

Króatía: Það eru sérstakar greiðslur fyrir óformlega umönnun. Eins og hjá flestum 
ríkjunum er þetta fyrst og fremst til fatlaðra, fjölskyldna þeirra og maka og til foreldra fatlaðra 
barna. Ekki er sérstaklega getið um aldraða. 

Lettland: Langtímaumönnun er samtvinnuð félagslegri þjónustu fyrir aldraða, börn og 
fatlaða. Á sveitarfélagsstigi er langtímastofnanaþjónusta fyrir aldraða sem og önnur 
langtímaumönnun aðeins veitt í formi aðstoðar. Bætur fyrir óformlega umönnun fara eftir 
ákvörðun hvers sveitarfélags, bæði hvað varðar lengd og fjárhæð. Engar aðrar bætur eru fyrir 
óformlega umönnunaraðila. 

Liechtenstein: Það eru mismunandi kerfi fyrir fjárhagsaðstoð og fyrir umönnun heima. 
Fjárhagsaðstoðin, tilkomin vegna þess að viðkomandi sem þarfnast aðstoðar fær styrk sem á 
að nota í stuðninginn og umönnunarþjónustna, heitir því stuðnings- og umönnunarstyrkur. Það 
er kveðið á um þessa greiðslu í sérstökum lögum um uppbætur/viðbótargreiðslur við elli-, 
eftirlifenda- og örorkutrygginguna. Ef stuðnings- og umönnunarstyrkur er ekki notaður til að 
greiða hjúkrunaraðilanum fellur réttur til greiðslu niður. Þannig er tryggt að viðkomandi fái 
laun og það þýðir að sá sem þarf þjónustu er vinnuveitandinn og hjúkrunaraðilinn launþeginn. 
Það eru engar sérstakar greiðslur fyrir óformlega umönnunaraðila. 

Litháen: Þar finnast engar sérstakar bætur fyrir óformlega umönnunaraðila.  
Lúxemborg: Bætur vegna þjónustuþarfar eru bæði í formi aðstoðar og bóta (endurgreiðsla 

kostnaðar við faglega aðstoð). Aðstoð er hægt að breyta að hluta til í peningabætur og einnig 
er hægt að hafa blöndu af þessu tvennu. Bætur í peningum eru greiddar beint til þess sem þarf 
aðstoð svo hann geti greitt óformlega aðstoðarfólkinu fyrir aðstoðina.  

Malta: Langtímaumönnun er aðallega í formi aðstoðar. Engar sérstakar peningabætur eru 
til að mæta umönnun. Þeir sem eiga ekki rétt á bótum úr tryggingakerfinu og hafa enga aðra 
framfærslu fá félagslega lágmarksframfærslu. Það eru til sérstakar bætur fyrir óformlega 
umönnunaraðila. Hærri umönnunarstyrkur er greiddur þeim sem ekki er kominn á lífeyrisaldur 
en annast að fullu veikan ættingja sem er mjög háður aðstoð, rúmfastur eða í hjólastól, og býr 
á sama heimili. Umönnunarstyrkur er greiddur einstaklingi, sem ekki er kominn á lífeyrisaldur 
en annast stöðugt veikan ættingja, í meðalþörf fyrir aðstoð og sem býr á sama heimili. 

Noregur: Þar finnast bætur vegna umönnunarþarfar sem greiðast annaðhvort til þess sem 
þarfnast umönnunar eða aðilans sem veitir aðstoðina. Umönnunarstyrkur (n. omsorgsstønad) 
er greiddur af sveitarfélögum til óformlegs umönnunaraðila sem sinnir sérlega þungri 
umönnun. Sá sem þarfnast umönnunar fær ekki peningabætur til að borga óformlegum 
umönnunaraðila. Það er háð mati í hverju tilviki hvort greiðslan er veitt, einnig hver fjárhæðin 
skuli vera. Umönnunarbætur (n. pleiepenger) eru greiddar þeim sem annast umönnun. Þær er 
unnt að nýta til að greiða þeim sem annast náinn ættingja eða öðrum nánum einstaklingi sem 
sinnir fólki við lífslok. Þá er miðað við 60 daga umönnun að lágmarki og að fyrir liggi 



33 
 

    

 

læknisvottorð. Það er hægt að stunda hlutavinnu með fram slíkum greiðslum. Greiðslurnar frá 
sveitarfélögunum eru óháðar bótarétti úr tryggingakerfinu. Þannig geta til dæmis fullorðnir 
sem annast foreldra eða maka fengið stuðning sem ekki er háður tekjutapi.  

Portúgal: Innan tryggingakerfisins er greidd uppbót til aldraðra og eftirlifenda lífeyrisþega 
sem eru í þörf fyrir varanlega aðstoð þriðja aðila. Mánaðarleg fjárhæð er jafnhá félagslegum 
lífeyri. Það eru engar sérstakar bætur fyrir umönnunaraðilann. 

Pólland: Uppbót vegna lækniskostnaðar er meðal annars veitt ellilífeyrisþega, sem er 
alveg ófær um að vinna og þarfnast aðstoðar annars aðila, eða er orðinn 75 ára.  

Rúmenía: Það eru til greiðslur vegna óformlegra umönnunaraðila sem eru með 
starfssamninga. Eiginmaður og ættingjar sem annast aldraðan einstakling geta unnið hlutastarf 
og fengið 50% af mánaðarlaunum byrjenda í félagslegri aðstoð frá sveitarfélaginu. 

Slóvakía: Langtímaumönnun er af hálfu sveitarfélaga. Greiðslur eru hærri ef tveir eða 
fleiri fá umönnun. Þetta er greitt beint til umönnunaraðilans. Þá er unnt að fá launað leyfi til 
að annast ættingja, að hámarki 30 daga á ári. 

Slóvenía: Það eru til sérstakar bætur fyrir óformlega umönnunaraðila. Bætur eru greiddar 
þegar aðili sem á rétt á umönnun á stofnun velur að nýta sér rétt til að fá fjölskylduaðstoð. 
Sveitarfélög greiða bæturnar. 

Spánn: Engar sérstakar bætur í peningum eru greiddar til óformlegra umönnunaraðila. 
Sviss: Engar sérstakar bætur eru greiddar beint til óformlegra umönnunaraðila. Sá sem 

annast ættingja í beinan legg eða systkini, sem eiga rétt á umönnunarstyrk og búa með 
viðkomandi, getur sótt um uppbót vegna umönnunarinnar. Þeir sem þarfnast 
langtímaumönnunar eiga rétt á bótum í peningum til að greiða óformlegum umönnunaraðilum. 
Þetta er eins konar uppbót á lífeyri vegna umönnunar. 

Svíþjóð: Langtímaumönnun felst aðallega í aðstoð en það eru til bætur í peningum hjá 
sumum sveitarfélögum til óformlegra umönnunaraðila. Bæturnar, þ.m.t. styrkir til ættingja, 
eru yfirleitt reiknaðar í samræmi við tímafjölda (klst.) við umönnun. Greiðslan getur einnig 
farið eftir öðrum viðmiðum. 

Tékkland: Engar sérstakar bætur eru til vegna óformlegra umönnunaraðila. Sá sem þarf 
umönnun getur fengið umönnunarstyrk og notað hann til að greiða óformlegum 
umönnunaraðilum fyrir aðstoðina. 

Ungverjaland: Langtímaumönnun telst félagsleg aðstoð, hún er bæði í formi aðstoðar og 
bóta. Það eru til sérstakar bætur fyrir óformlega umönnunaraðila. Hjúkrunarþóknun greiðist 
umönnunaraðila sem verður að vera innan fjölskyldu. Hún greiðist þeim sem veitir 
langtímaumönnun til fatlaðs eða varanlega langveiks ættingja. Þessa greiðslu má einnig greiða 
einstaklingum sem veita langtímaumönnun fötluðum eða varanlega veikum ættingja þegar 
heilsufarsástand er metið 30% eða minna eða fatlaður eða varanlega veikur ættingi, sem 
greiddar eru fyrir auknar fjölskyldubætur, þarfnast mikillar hjúkrunar. Þeir sem annast 
ættingja sína geta fengið ólaunað leyfi í að hámarki tvö ár.   

Þýskaland: Í Þýskalandi er sérstök trygging vegna langtímaumönnunar. Þetta er 
tryggingaflokkur sem er aðallega ætlað að mæta áhættu á þörf fyrir umönnun og kostnaði vegna 
umönnunar. Hinn tryggði getur yfirleitt haft eitthvert val á milli þess að fá þjónustu eða peninga 
eða blöndu af hvoru tveggja. Háð tilteknum skilyrðum er unnt að greiða iðgjöld fyrir 
atvinnuleysistryggingar og lífeyristryggingar úr þessari tryggingu, þ.e. fyrir ættingja og aðra 
óformlega umönnunaraðila sem geta ekki unnið meira en 30 klst. á viku en annast sjúkling af 
tiltekinni umönnunarþyngd í að minnsta kosti 10 klst. á viku reglubundið, að minnsta kosti tvo 
daga vikunnar. Auk þess eiga þessir umönnunaraðilar rétt á að vera slysatryggðir við 
umönnunarstarfið. Þegar þörf fyrir bráða umönnun náins ættingja kemur upp þá eiga launþegar rétt 
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á að minnsta kosti 10 vinnudaga leyfi til að skipuleggja viðunandi umönnun eða til að tryggja 
hjúkrun. Langtímaumönnunartrygging sjúklingsins greiðir umönnun og kemur í stað launa að 
hámarki í 10 vinnudaga. Þeir sem vinna í stærri fyrirtækjum, með meira en 15 starfsmenn, eiga rétt 
á orlofi, að fullu eða hluta, í allt að sex mánuði, til að annast ættingja. Launþegar eiga rétt á orlofi, 
að hluta eða fullu, í allt að þrjá mánuði, til að styðja náinn ættingja við lífslok. Launþegar eiga rétt 
á fjölskylduorlofi, í allt að 24 mánuði (þó með 15 klst. vinnuskyldu að lágmarki), til að annast 
náinn ættingja heima. Þetta gildir ekki um atvinnurekendur með 25 starfsmenn eða færri. 
Launþegar geta á meðan fengið fjárhagsstuðning frá fjölskyldustofnun til að mæta launatapi.  
 


