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Mætt voru: Þorbjörn Guðmundsson, formaður, Sigurbjörg Gísladóttir, Jóna Ósk
Guðjónsdóttir og Jón Ragnar Björnsson. Einnig Steinunn Valdimarsdóttir. Ásgerður
Pálsdóttir boðaði forföll.

Gestur fundarins var Sigurður Guðmundsson, skipulagsfræðingur.

Þorbjörn setti fund, bauð fundarmenn velkomna og kynnti starf Sigurðar og velti fyrir sér
hvort svigrúm væri til að færa fjármuni til innan núverandi kerfis.

1. Sigurður sýndi glærur og skýrði.

Heildartekjur og ráðstöfunartekjur á mann 67 ára og eldri.

Tekjur fara lækkandi með aldri. Innan hvers aldursflokks eru tekjur einstaklinga að sjálfsögðu
mjög mismunandi.

Á myndinni eru einnig sýndar ráðstöfunartekjur á hvern einstakling og bilið á milli línanna eru
skattgreiðslurnar. Þær námu alls 66,5 milljörðum króna þetta ár.

Skatthlutfallið fer heldur lækkandi með aldri en er þó fimmtungur af tekjum fyrir þá sem eldri eru
en 85 ára meðan það er fjórðungur hjá 67 ára, álíka og hjá landsmönnum öllum eldri en 45 ára.
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Tekjur 67 ára og eldri eftir uppruna 2019, meðaltal á mann

Við 67 ára aldur eru launatekjur veigamesta tekjulindin en atvinnuþátttaka eldri Íslendinga er sú
langmesta í V-Evrópu. Að meðaltali voru launatekjur á hvern 67 ára framteljanda 6,7 milljónir árið
2019.

Meðallaunatekjur falla hratt eftir því sem fólk nálgast sjötugt, væntanlega vegna þess að á
þessum árum er það að hverfa af vinnumarkaði. Að meðaltali voru launatekjur þeirra sem voru 71
árs orðnar innan við 1 milljón árið 2019.

Við 69 ára aldur eru lífeyristekjur orðnar þær tekjur sem þyngst vega. Lífeyristekjur eru hæstar
hjá 71 árs framteljendum og voru að meðaltali 2,9 m.kr. árið 2019. Þær fara síðan lækkandi með
aldri og voru tæpar 2,6 m.kr. hjá áttræðum en lækka örar eftir aldri þeirra sem eldri eru en það. Sú
mynd sem þarna teiknast upp sýnir að þeir sem eru að fara af vinnumarkaði nú eru með betri
lífeyrisréttindi en þeir sem eldri eru

Tryggingagreiðslur ná ekki að verða stærsti tekjustofninn í neinum aldursflokki en á myndinni
sést greinilega hvernig greiðslur Tryggingastofnunar fara hækkandi eftir aldursárum alveg fram að
elsta flokknum. Þarna fara saman minni lífeyrisréttindi þeirra sem eldri eru og að einhverju leyti
meiri greiðslur til þeirra sem búa einir sem fjölgar eftir aldri en meira en helmingur þeirra sem
orðnir eru 84 ára búa ekki með maka.

Fjármagnstekjur skipta mestu máli meðal þeirra aldurshópa sem eru nýkomnir á eftirlaunaaldur
og fara heldur minnkandi eftir aldri eftir það. Mikilvægt er að fjármagnstekjur skiptast ójafnar milli
einstaklinga en aðrar tekjur og því gefa meðaltöl verri vísbendingu um hópana í heild en gildir um
aðrar tekjur.
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Fjöldi ellilífeyrisþega eftir uppruna lífeyris 2007-2019

Að mati Landssamtaka lífeyrissjóða uxu lífeyrisgreiðslur á hvern lífeyrisþega að raungildi um 38%
frá 2009 til 2019, en kaupmáttur launa hækkaði um 41%. Við slíka þróun er viðbúið að sífellt meira
sé um að lífeyrisgreiðslur (og aðrar tekjur) skerði greiðslur almannatrygginga.
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Á 5 árum hefur lífeyrisþegum fjölgað um 20,8%. Þeim sem einungis fá lífeyri frá lífeyrissjóðum
hefur fjölgað um 59,6%. Þeim sem fá bæði frá TR og lífeyrissjóðum hefur fjölgað um 12,0%.
Þeim sem fá einungis fá frá TR hefur fækkað um 16,9%.
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Hlutfallsleg skipting aldurshópa milli tekjutíunda 2019

Væri tekjudreifing landsmanna jöfn eftir aldri ættu 30% allra aldurshópa að vera með tekjur í
neðstu 3 tíundunum, 30% í þremur efstu og 40% þar á milli. Skilin á milli eru sýnd með bláum
strikum á myndinni.  Af eldra fólki er það einungis í hópi 85 ára og eldri þar sem hlutfall í neðstu
þremur tíundunum er hærra en 30%. Aftur á móti er einungis tíundi hluti allra eldri en 75 ára í efstu
þremur tíundunum. Af þessum tölum má sjá að mikill meiri hluti sjötugra og eldri eru með tekjur
sem raða þeim um miðbik tekjudreifingar allra landsmanna.

Innan við 2.300 manns sem eldri eru en 70 ára teljast vera í neðstu tíund, 7,3% af þeim sem þar
eru og 5,8% af framteljendum sem eru eldri en 70 ára. Það er einungis í elsta hópnum, 85 ára og
eldri þar sem hlutfall fólks í neðstu tíund er umtalsvert hærra en hjá meginþorra landsmanna.
Tæplega 12% 85 ára og eldri telst í neðstu tíund, sama hlutfall og gildir um þá sem eru 25-29 ára
og mun lægra en það er hjá þeim sem eru yngri en það.
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Hlutfall framteljenda í neðstu 3 tekjutíundum eftir aldri og kyni, 2019.

Tekjudreifing eldri borgara á Íslandi er ekki ýkja frábrugðin því sem gildir um aðra fullorðna íbúa
landsins ef þeir sem eldri eru en 85 ára eru undanskildir. Hjá þeim hópi fer saman að söfnun
lífeyrisréttinda þeirra var ekki sambærileg yfir stærri hluta ávinnslutíma lífeyris en gildir hjá þeim
sem á eftir komu og svo hitt að atvinnuþátttaka kvenna var lægri en hún síðar varð.

Niðurstöður Sigurðar:
● Fólk á lífeyrisaldri býr við sambærileg kjör og aðrir fullorðnir landsmenn.
● Lífeyrisréttindi þeirra sem ná lífeyrisaldri hafa farið vaxandi.
● Álag á ríkissjóð mun fara minnkandi af þessum sökum.
● Styttist í að fólk komi á eftirlaunaaldur með uppsöfnuð réttindi af allri starfsævinni.
● Svigrúm til hækkunar lífeyris er til staðar ef það er nýtt vegna þeirra sem ekki hafa

réttindi í lífeyrissjóðum.
● Séreignasparnaður dregst ekki frá tekjum en ef það yrði gert mundi losna um

fjármuni.

2. Jón Ragnar fór yfir plagg sem hann kallar Áfram veginn….

Helstu áhersluatriði/kröfur okkar eru:
1. Frítekjumörk, vinna án skerðinga TR, lágmarkslífeyrir ekki undir lágmarkslaunum,

ellilaun og frítekjumörk fylgi launavísitölu, starfslok eftir færni.
2. Heilsugæslur miðstöðvar heilsueflingar. Fjölga hjúkrunarrýmum.
3. Fjölbreytt búseta: Leiguíbúðir, lífsgæðakjarnar, afslættir af fasteignasköttum.
4. Einfalda lagaumhverfið.
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Staða okkar í þjóðfélaginu.
● Við njótum takmarkaðrar virðingar. Berum við næga virðingu fyrir okkur?
● Við eldri erum nánast áhrifalaus hópur í þjóðfélaginu, en við tókum fullan þátt í að

byggja upp það þjóðfélag sem við höfum í dag.
● Þjóðfélagið allt ber ábyrgð á því að allir eldri borgarar geti lifað mannsæmandi lífi.

Í hópnum með lökustu afkomuna er m.a. fólk sem hefur unnið láglaunastörf, t.d.
umönnunarstörf. Störf sem eru nauðsynleg fyrir gangverk þjóðfélagsins.
-Nauðsynleg störf fyrir ríka jafnt sem fátæka!

● Öldrunarfordómar eru staðreynd: Við göngum ekki í flókainniskóm raulandi Bí, bí
og blaka.Við elskum Bítlana og Leonard Cohen!

Tekjur og gjöld þjóðfélagsins vegna okkar.
Viðhorfið er: Óþarfi að hlusta á kröfur gamlingjanna, þeir skapa ekki veraldleg
verðmæti og eru veikur þrýstihópur sem flækist bara fyrir.
Rangt! Hvað leggjum við til hagvaxtar, til skatttekna, við kaupum menningu og við
kaupum neysluvörur. Betri afkoma inniber meiri umsetningu í þjóðfélaginu.

Hvað kostum við? Heilbrigðisþjónusta og fl. kostnaðarliðir. Berum okkur saman við aðra
aldurshópa sem þurfa t.d. skóla með tilheyrandi menntakerfum.
Vörumst að etja saman aldurshópum!
Notum einfalda og skýra tölfræði, skiljanlegan samanburð (t.d. % af skatttekjum, hlutfall
af VLF, kostnað á íbúa o.s.frv.).

Samræmd kröfugerð.
Tölum einum rómi. Það er að takast núna, sbr. bæklingana Eldra fólk vill hafa áhrif á
eigið líf og Eldra fólk vill hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi!

If you cannot beat them, join them.
Smyglum okkur inn í stjórnmálaflokkana og framboðin til sveitarstjórna og tölum fyrir
okkar málstað.

Eflum vefsíðuna.
Stuttar, afmarkaðar greinar (örgreinar) og tölfræði um okkur sem fjölmiðlar geta nálgast.
Aðstoðum aðildarfélögin við að koma upp undirsíðum á LEB vefnum. Það hjálpar
félögunum að ná til félagsmanna sinna. Þeir skoða jafnvel annað efni á LEB vefnum.
Með þessu eru eldri borgarar betur í stakk búnir til að fræða þá sem yngri eru um stöðu
eldri borgara. -Dropinn holar steininn!

Með því að fjölmiðlar fylgist reglulega með LEB síðunni finna þeir jafnvel fréttaefni frá
aðildarfélagi sem vert er að birta!

LEB hefur stóru hlutverki að gegna. Við verðum að efla LEB fjárhagslega svo það
geti sinnt öflugri kjarabaráttu.
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LEB þarf að fylgjast vel með skrifum um málefni eldri borgara og leiðrétta rangfærslur
og misskilning hratt og örugglega.

LEB þarf að vera í góðu samtali við verkalýðsforystuna (ASÍ, BSRB, BHM og e.t.v
stærstu verkalýðsfélögin, VR og Eflingu).

-Formannafundir frábær leið til að miðla upplýsingum og fá góðar hugmyndir. Þarf fleiri
félög til að taka þátt.

Við þurfum virkan stuðning frá fólki í „blóma lífsins“, sem áður en varir verður sjálft eldri
borgarar. -Þetta eru börnin okkar og barnabörn!

Vekja athygli á að kjarabarátta okkar er líka fyrir þá sem yngri eru.

Læra af Norðurlöndunum hvernig þau heyja sína baráttu.

Niðurstaða: Við erum á góðri leið, en megum hvergi slaka á!

3. Landsfundur: Hvað eigum við að gera á landsfundinum? Hugmynd um að fá í panel
fulltrúa frá ASÍ, BSRB, BHMR. Einnig var rætt um hvort ekki ætti að álykta um
kjaramál á landsfundinum.

4. Önnur mál.
Samþykkt að hafa samband við Stefán Ólafsson hjá Eflingu um að hann útbúi dæmi
um fjárhagslega afkomu eldri borgara.

Farið var yfir umsögn sem Þorbjörn tók saman vegna laga nr.129 um lífeyrissjóði sem
eru í samráðsgátt. Umsögnin verður sett í samráðsgáttina.

Fleira ekki gert, fundi slitið

Jón Ragnar Björnsson
fundarritari
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