34L.- Stjórnarfundur

LEB

5. maí202L.

kl, 13.00 - 15.30, Fundurinn haldinn að Ármúla 6, fundarherbergi 3ju hæö

Mættir : Þórunn Sveinbjörnsdóttir, Haukur Halldórsson, Valgerõur Sigurðardóttir, Dagbjört
Höskuldsdóttir, lngibjörg H Suerrisdóttir, lngólfur Hrólfsson, Þorbjörn Guðmundsson og
Guðfinna Ólafsdótt¡r. Einnig sat fundinn Viðar Eggertsson skrifstofustjóri LEB
Þórunn setti fund.
Fundargerõ síðasta fundar borin upp

til samþykktar. Samþykkt.

Dasskrá:

L.

Staða nokkurra mála

a)

Þórunn sagði frá fundarhöldum aögeraðhóps LEB meö samtökum

atvinnulífssins og verkalliðsforystunnar. Fyrirhugaðir eru fleiri fundir, meö
samtökum sveitarfélaga, BSRB og á landsbyggöinni..

b)

LEB-blaðiö er ívinnslu, allt ígóöum farvegi. Auglriingasöfnun gekk mjög vel.
Blaöið komið i prófarkalestur. Verður tilbúið á réttum tíma.

c)

Sif Friðleifsdóttir sendi bréf og hvatti LEB til um aö sæja um aðild að

félagsamtaka hóp sem verður á vegum Nordisk Velferd.

d) Óvenju mõrg erindi hafa borist skrifstofunni sem eru ívinnslu.
e) Haukur og Þorbjörn sögðu frá fundi íStarfshópi um lífskjör og aðbúnað
aldraöra á vegum félagsmálaráðuneytisins og frá starfinu þar. Þorbjörn sagöi að
fulltrúar LEB lræru ekki sáttir við framsetningu frá formanni nefndarinnar um
lífskjör sérstal:lega og ekki ísamræmi við stefnumál LEB. Þeir ásamt Þórunni
settu fram breytingar viö framsetninguna. Lögðu til að komið væri á
samstarfsvett'rangi sem færi yfir málefnin. Að frítekjumarkið verði 100 þúsund
eins og samþykkt var á landsfundi LEB 2020. Varðandi atvinnutekjurnar - að
lagðar væru af skerðingar þar. Haukur sagði að við stæðum nú frammifyrir því
hvort við ættum að skila sérstakri bókun eða sætta okkur við þaö sem kom frá

formanni nefrdarinnar. Frá áramótum hefur lítiô skeð í hópnum, málum frestað
og ritt á undan sér, mjög lítið klárað. Þaö viröist vera að endurskoðun á
lífeyrisskerfinu hafi áhrif á hvernig þessi mál eru afgreidd. Þorbjörn útskrirõi
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hvernig frumvarpiõ væri. ífrumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að þaö sé

afturvirkt.

f)

Þórunn fór yfir mál tengd TR, þ.á.m. fjölda þeírra sem fá heimilisuppbót og er
hún veruleg skert hjá stórum hóp. imsar uppbætur sem standa til boða eru varla

færi nema örfárra að sækja um vegna þess aö tekjumörk eru svo lág og hafa
ekkifylgt verõlagsþróun. Lítil þekking er á rétti á rimsum bótum, svo sem
ummönnunarbótum. Nftt fræðslu myndband er komiö inni á TR sem að okkar
tillögu.. Dagbjört vill að við látum vel íokkur heyra um þetta og Þorbjörn tók
undir þaö. Förum okkur hægt en s1ínum ákveðni og fylgjum þessu eftir.
á

somþykkt aö ræöa móliö frekar á næsto stjórnorfundi og hvod sé til ráöa.

2.

Hjúkrunarheimilismálin - Staðan nú
Þórunn minntist á sk,irslu Gylfa Magnússonar um hjúkrunarheimilin. Galið aõ fólk
sé ekki fiárráõa eöa geti haldið sínum heimilislækni. Mjög erfiðir einstaklingar en
þeirra hagur þarf líka að vera tryggður. Athugsemdir um hvernig heimilin velja
vistmenn eru alvarlegs eðlis. Rekstrarumhverfi heimilanna er mjög erfitt. Þórunn
fór íMörk og átti meö þeim fund, ásóknin þar er mikil af mjög veikum
einstaklingum sem svo ekki njóta þeirra fínu möguleika sem bjóðast vegna
heilsufars. Dagbjört og fleiri tóku til máls. Verið er aö yfirfara sk1írsluna því hún
nær ekki yfir allt og er gloppótt. Þaö er mikil þörf á að fá heildarsfn yfir málefni
hjúkrunarheimilanna. Þorbjörn minntist á að Svandís sagði að fjárlögín færu át
hvolf ef meira fé yrði sett í málaflokkinn, væri slæmt aö hlusta á svoleiöis rök. llla
hafi verið tekið íþá stefnu að dvalarheimili verði áfram hluti af umönnunarkerfi
eldra fólks. Rætt um verkaskiptinguna millisveitarfélaganna og ríkisins og
hvernig dvalarheimilin hafa þróast. Rétt er að gera sérstaka ályktun um þetta
landsfundi.

3.

Landsfundurinn202l:
a. Skipun í kjörbréfanefnd. Leit að fólki hafin ínefndina til að bera upp

á

á

landsfundi.

b)

Fundarstjóri. Magnús M. Norödahl lögfræðingur hefur tekið aö sér
fundarstjórn. Vantar annan fundarstjóra með.
c) ör - fræðsluerindi:

1.

Guðrún Eyjólfsdóttir íSuðurnesjabæ segifrá skipulagifélaganna
Suðurnesjum og samstarfi þeirra.

2,

Kynning á öldungaráðunum og hvetja

til

á

þess að þau verði virkari.
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3.

Kynning á heimasíðu LEB og hvatning til félagsmanna aõ vingast við Facebook

til að hvert félag sé með sitt eigið netfang.
Kynna úrræði hjá TR fyrir þá sem hafa skerta búsetu á íslandi.

síðu LEB. Hvatt

4.
5.
6.

Kynna Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og hvaða þjónustu sveitarfélögum

ber að veita samkvæmt þeim.
Kynning á sjálfboðaliðastarfi sem LEB hefur unniö að í samstarfi við Rauða
krossinn.

d)

Starfsemi FEBS og afreying á landsfundi
Guðfinna formaður Félags eldri borgara á Selfossi viðraði nokkrar hugmyndir og
mun vinna að þeim í samstarfi við skrifstofu LEB.

e)

Skemmtiatriõi í kvöldverði

Skrifstofu foliö aö ókveöo og útvega skemmtikraft.

f)

Dagsetninglandsfundar
Enn sem komið er þá er ekki ástæða til aö fresta fundi. Salurinn á Hótel Selfoss er
afar stór og hæglega hægt að skipta honum upp í 2 - 3 sóttvarnarhólf ef þarf.
Somþykkt aö stefno ófram ó landsfund LEB 202i., þriõjudaginn 26. maí.

4, Ársreikningar
Valgerður lagði fram og sktrði reikningana sem lagðir verða fram á Landsfundi.
Urðu miklar umræður um uppsetningu og útkomu ársins. Á næsta fundi veður
lögð fram fjárhagsáætlun og undirritun reikninga.

5. Starfsmannamál
Viöar fór yfir möguleikana að ráöa starfsmann tímabundið og að LEB n1íti sér
kost stjórnvalda, HEFJUM STÖRF. Mikið hefur safnast upp hjá skrifstofunni,

verkefni hafa aukist mikið og Viðar fer í sumarfrí. Góður styrkur veittur til
launagreiðslu og LEB ættiaö falla undir skilyröi sem sett eru. Dagbjört sagðifrá
sinni reynslu við aõ nrita sér þennan kost fyrir húsfélag.
Samþykkt oö heimila skrifstofunni oõ sækja um róöningorstyrk.

5.

Umsögn um frumvarp

nr. 1179. mál 700 til breytinga á lögum um lífreyissjóði. nr.1291L997
Þórunn hefur í samvinnu viö Þorbjörn skrifaõ umsögn um frumvarpið og sent til
Alþingis.
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7.

Tillögur frá FEBRANG

ø. Tillaga kjararáðs

mótbárur stjórnar FEBRANG
Tillagon ósomt mótbárum mun faro inn á landsfund.

b. Tillaga

FEBRANG og

FEBRANG um verklag LEB og á

skrifstofu LEB
Erindi FEBRANG veröur vísaõ til nfrrar stjórnor. Þökkum syndan óhugo.

8. Staða nokkurra verkefna

sem eru meö styrk

a) Þórunn lagöi fram tillögu um einblöðung til dreifingar um sjálfboðaliðastarf.
Einblöõungurinn er hluti af átakisem LEB og Rauöi krossinn fengu styrkfyrirfrá
félagsmálaráðuneytinu á dögun um.

b)

Þórunn sagôi frá undirbúningi átaks sem styrkt var af félagsmálaráðuneytinu

á

dögunum varðandi heilsueflingu eldra fólks. LEB hefur att fund með ísíog líka við
Janus Heilsueflingu. Leitaö verður líka til Landlæknis en þar er lriðheilsuefling sem
er komin víõa um land. Huga þarf að samlegðaráhrifum.

c) Guðrún Ágústsdóttir er að vinna að bæklingi með leiösögn fyrir

þá sem missa

maka vegna andláts vegna rettinda og skyldna.

d) Upptökum lokið á umhverfisstiklum

LEB Umbúõalausir eldri borgar, Stiklurnar
voru styrktar af Umhverfisráðuneytinu o.fl. Kolbrún Halldórsdóttir leikstjóri hefur
haft umsjón með gerð þeirra og framleiöslan hefur verið íhöndum Sohora

fromleiöslufyrirtækis. Þær eru 3 og fjalla um: Tauburðarpoka, plokk og
lyfjaförgun. Væntanlega tilbúnar til s1íninga innan skamms og kynnt á Landsfundi.

9. Vefurinn Liföu núnd
Erna lndriðadóttir sem er eigandi vefsins vill gjarnan selja hann. Liföu núno gæti

orðið almennur upplfsinga- og fræðsluvefur LEB fyrir eldri borgara. Vefurinn
hefur að geyma nú þegar öflugan Upplfsingabanka. Hvert félag getitengt sig inn
á vefinn. Rödd eldri borgara ísamfélaginu og mikilvægur gagnagrunnur.
Somþykkt øö víso frekøri ókvöröun til næstu stjórnar LEB
10. Félagslegur stuðningur

til þeirra

sem eru með skerta búsetu

Þarf aukin kraft íkynningu á réttindunum. Tryggingarstofnun er þó komin með
upplfsingar um þessi réttind¡ á heimasíðu sinni á pólsku og ensku.
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11. önnur mál

a)

Þorbjörn talaði um að við værum ekki enn búin aö ganga frá styrk vegna Gráa
hersins. Nauðsynlegt að setja inn tölu ífjárhgsáætlunina.
Stjórnin somþykkir aö leggja from 500 þúsund kr. á þessu fjórhogsóri.

b) lngólfur sagði frá að nokkrir fundir hafi verið í starfshópi

um hugsanlegan
réttargæslumann fyrir aldraða. Lítiö gerðist lengi vel en stefnir í aö sett verõi
á hóp einhverskonar mannréttindaskrifstofa fyrir aldraða og fatlaða.

c)

Næsti stjórnarfundur LEB verður haldinn i.7. eða 18. maí.

Fleira ekki gert fundi slitiö
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Dagbjört Höskuldsdóttir, ritari
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