Landssamband eldri borgara | maí 2022
Verð 1250 krónur. Frítt fyrir félagsmenn

blaðið

Eldri borgurum
fjölgar ekki eins
mikið og talað er um

Þar fer hitinn aldrei
undir fimmtán stig

Sjötug á
þessu ári:
Edda var beðin um að brosa minna
Bogi hættir fyrr að fylgjast með fréttum en gengi KR
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Bjartur lífsstíll
Landssamband eldri borgara
og Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands hafa ráðið til starfa tvo
verkefnastjóra heilsueflingar
eldra fólks.
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Eldri borgarar og þjóðin
Það er orðið að síbylju að öldrun
þjóðarinnar og fjölgun aldraðra
muni skapa vaxandi álag í rekstri
hins opinbera. Margs er að gæta í
slíkri umfjöllun eins og alltaf.

Hjördís Rut Sigurjónsdóttir.
Forsíðumynd:
Kristín Bogadóttir.

56
Garðurinn undir þaki

Þar sem alltaf er hiti í garðinum
og fjölbreyttur gróður. Selma
Jónsdóttir býr Bovieraníbúðarkjarna í Svíþjóð.
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Lengur á vinnumarkaði

Félagsmálaráðherrann
segir að hugur hans standi
til þess að bæta afkomu
þess eldra fólks sem lökust
hefur kjörin.

Etac Swift Mobile Tilt
sturtu- og salernisstóll
Uppfærð útgáfa. Endurbætt hönnun eykur
þægindi notenda og bætir vinnuhagræði.
Burðaþol 150 kg.

Léttu þér lífið
Baðhjálpartæki í samningi við Sjúkratryggingar Íslands

Etac My-Loo salernisupphækkun
Ný vörulína í salernisupphækkunum frá Etac.
Opið á setunni er stærra, hönnun og áferð
líkari postulíni. Auðveldari í þrifum. Hægt að
fá með eða án stuðningsarma.
Burðarþol 150 kg.

Etac Easy sturtustóll
Stöðugur og meðfærilegur með
150 kg. burðarþoli.

Etac Swift bað- og sturtustóll
Vinsælasti sturtustóllinn. Þægilegur og
stöðugur með 130 kg. burðarþoli.
Úrval af aukahlutum í boði, s.s.
sápuhilla, mjúkt bak og sessa.

Etac Optima L salernisstoð
Einföld og þægileg salernisstoð.
Burðarþol 150 kg.

Bjóðum úrval af hjálpartækjum
fyrir notendur í allt að 300 kg. þyngd.

Stuðlaberg heilbrigðistækni er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem byggir
á traustum faglegum grunni og áratuga reynslu. Við veitum heilbrigðisstofnunum, fagfólki
og einstaklingum faglega ráðgjöf í velferðartækni og góða þjónustu. Við bjóðum fagfólki,
og skjólstæðingum þeirra, velkomið í sýningarsal okkar að Stórhöfða 25. Fyrirspurnir
má senda á stb@stb.is
Markmið okkar eru að efla heilsu, auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf

Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. • Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • 569 3180 • stb.is

Leiðari

Að tala saman

L

„

andssamband eldri borgara eru samtök 55
félaga eldra fólks um allt land með um 30
þúsund félagsmenn. Félögin eru misstór og
misöflug en sinna öll margvíslegri afþreyingu, fræðslu,
skemmtun og samveru eldra fólks. Meginverkefni LEB
er hins vegar alhliða kjarabarátta fyrir hönd félagsmanna og samskipti við alla þá sem þau mál varða.
Eitt af því sem Covid fárið kenndi okkur var að nýta
fjarfundabúnað til samskipta. Í aðdraganda þingkosninga í fyrra settust nokkrir formenn félaga og
fulltrúar úr kjaranefnd LEB saman og lögðu drög að
áherslum eldra fólks í þeirra lífi, bæði hvað varðaði
kjör, alhliða þjónustu og hugmyndir okkar um
fjölbreyttari búsetumöguleika. Þá var lögð áhersla
á möguleika eldra fólks til atvinnuþátttöku og
fleiri þætti. Þessi drög voru kynnt fyrir formönnum
félaganna allra á sérstökum fjarfundi, rædd þar og
endurbætt svo úr varð sameiginleg yfirlýsing okkar
allra af öllu landinu; „Eldra fólk vill hafa áhrif á eigið
líf“. Þessi yfirlýsing var svo kynnt fyrir öllum stjórnmálaflokkum, aðilum vinnumarkaðarins og samtökum sveitarfélaga. Þetta höfum við nú endurtekið fyrir
komandi sveitarstjórnarkosningar. En þetta hefur
leitt til þess að formannafundir, - óformlegir spjallfundir, - hafa verið haldnir reglulega undanfarna
mánuði og verða haldnir áfram. Ég hef þar spjallað
um það sem við í stjórn LEB og á skrifstofunni erum
að vinna að hverju sinni og fengið viðbrögð frá
formönnum sem hafa verið mjög gagnleg. Siðast en
ekki síst hefur verið mjög ánægjulegt að „hittast“ á
þennan hátt, sjá framan í hvert annað og spjalla. Ég
er nú ekki búinn að heimsækja nema 13 félög enn
sem komið er, en mun standa við það loforð að koma

Þegar við hittum stjórnmálamenn og aðra
sem véla með okkar mál, er alveg ljóst að við
erum ekki að leggja fram eitthvað sem samið
hefur verið af fámennum hópi.
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Helgi Pétursson.

á fundi hjá þeim öllum, hitta félagsmenn og kynnast
aðstöðu og starfi félaganna.
Munið eitt: Þegar við hittum stjórnmálamenn og
aðra sem véla með okkar mál, er alveg ljóst að við
erum ekki að leggja fram eitthvað sem samið hefur
verið af fámennum hópi. Bæði innihald og framsetning áhersluatriðanna gefa sterklega til kynna að
þarna fer sameiginlegt álit fjöldahreyfingar af öllu
landinu. Það virkar.
Gleðilegt sumar!
Helgi Pétursson, formaður LEB

Hversu fallegt! omg

Héraðsprent

FjarÐabyggÐ
ÞÚ ERT Á GÓÐUM STAÐ
Í Fjarðabyggð eru stórbrotnir firðir og tignarleg fjöll aðeins brot
af því besta - Menning og fjölbreytt mannlíf er ekki síður
minnistætt þeim sem heimsækja Fjarðabyggð.

FJARÐABYGGÐ

kynntu þér hvað fjarðabyggð hefur
upp á að bjóða inn á visitfjardabyggd.is

Ráðherrann

Gera fólki kleift
að vera lengur virkt
á vinnumarkaði
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra

É

g mun setja málefni
örorkulífeyrisþega,
fatlaðs fólks og eldra
fólks í öndvegi,“ segir Guðmundur
Ingi Guðbrandsson, félags- og
vinnumarkaðsráðherra, spurður
um hvers sé að vænta af nýjum
ráðherra í málaflokki eldra fólks.
„Ég mun leggja áherslu á þrennt
sem varðar sérstaklega eldra fólk í
starfi mínu sem félags- og vinnumarkaðsráðherra. Í fyrsta lagi
mun ég í samstarfi við heilbrigðisráðherra vinna að breytingum á
þjónustu við eldra fólk með það að
markmiði að fólk geti búið lengur
heima hjá sér, en hafi líka val um
meiri þjónustu. Meiningin er að
samþætta betur félagsþjónustu
og heimaþjónustu og fjölga
búsetumöguleikum og tækifærum
til dagþjálfunar. Það eru líka ónýtt
tækifæri sem felast í margvíslegri
nýsköpun og nýrri tækni í þjónustu
við eldra fólk,“ segir ráðherrann.
„Með aukinni samþættingu,
fjölbreyttari búsetumöguleikum og
þróun í tækni ætti líka að sparast
6
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Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

„

fjármagn því við ættum ekki að
þurfa að nota eins mikið dýrustu
búsetuúrræðin. Það er ekki síst
mikilvægt í ljósi fjölgunar eldra
fólks á næstu árum.“
Guðmundur Ingi heldur áfram
og segir: „Í öðru lagi stendur hugur
minn til þess að bæta afkomu
þess eldra fólks sem lökust hefur
kjörin. Í stjórnarsáttmála er til
dæmis sérstaklega kveðið á um
að ráðast í verkefni sem snúa að
leigumarkaði fyrir eldra fólk, en
það fólk býr oft við kröppustu
kjörin. Þetta má til dæmis gera
með því að beina fjármagni inn í
almenna íbúðakerfið. Það verkefni
er á könnu innviðaráðherra,“ segir
Guðmundur Ingi.

Með aukinni samþættingu, fjölbreyttari búsetumöguleikum
og þróun í tækni ætti líka að sparast fjármagn því við ættum ekki
að þurfa að nota eins mikið dýrustu búsetuúrræðin. Það er ekki
síst mikilvægt í ljósi fjölgunar eldra fólks á næstu árum.
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„Í þriðja lagi þá trúi ég mjög sterkt á mátt heilsueflingar sem fyrirbyggjandi aðgerðar sem mun leiða til þess að fólk geti búið lengur heima hjá sér og
þurfi síður eða minna að nýta ýmis þjónustu- eða búsetuúrræði.“

„Á sama tíma tel ég mikilvægt
að gera fólki kleift að vera lengur
virkt á vinnumarkaði þannig að
það borgi sig fjárhagslega fyrir
það, kjósi það að vinna lengur.
Að þessu munum við líka vinna.
Í því sambandi er samt mikilvægt
að muna að sumt fólk hefur unnið
erfiðisvinnu allt sitt líf, oft á
lágmarks- eða lágum launum, og
það fólk er ekki að fara að lengja
vinnuævina.“
„Í þriðja lagi þá trúi ég mjög
sterkt á mátt heilsueflingar sem
fyrirbyggjandi aðgerðar sem mun
leiða til þess að fólk geti búið
lengur heima hjá sér og þurfi síður
eða minna að nýta ýmis þjónustueða búsetuúrræði. Ég vil því beita
mér fyrir almennri heilsueflingu
eldra fólks til að auka lífsgæði á
efri árum. Ég hef áhyggjur af því
að rannsóknir eru að sýna að fólk
upplifir aukinn einmanaleika á
efri árum. Því vil ég vinna gegn
einmanaleika eldra fólks og
almennt í samfélaginu.“
l a n dssa m b a n d
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Félagið

Nýtum tæknina – Bætum kjörin
Afslættir til félagsmanna

Á

rum saman hefur LEB,
í samstarfi við FEB
í Reykjavík, gefið út
Afsláttarbók fyrir félagsmenn í
aðildarfélögum LEB, sem hefur notið
mikilla vinsælda. Í henni bjóða ótal
fyrirtæki félagsmönnum alls konar
vildarkjör og afslætti og þökkum við
þeim kærlega fyrir veittan stuðning.
Til þess að stuðla að enn
betri nýtingu á þessum frábæru
afsláttum var ákveðið að fara í
samstarf við 1819 og taka í notkun
afsláttarappið Torgið. Appið er
alger bylting í að miðla hagstæðum
afsláttarkjörum rafrænt til allra
félagsmanna okkar hvar á landinu
sem þeir eru.
Í appinu eru allir afslættirnir
sem eru í bókinni og einnig sjálf
Afsláttarbókin í heild sinni.
Flestir eru alltaf með símann
sinn, en kannski ekki alltaf með
Afsláttarbókina í vasanum. Þannig
auðveldar appið félagsmönnum að
nýta sér afslættina hvar sem þeir
eru staddir.
Við hvetjum félagsmenn eindregið til þess að nota afsláttarappið
Torgið, sem er ókeypis og mjög
þægilegt og auðvelt í notkun. Því að

til viðbótar við þá afslætti sem eru
bara fyrir félagsmenn aðildarfélaga
LEB er mikið af öðrum afsláttum
og tilboðum í appinu sem einnig
standa félagsmönnum til boða.
Það er því veruleg kjarabót fyrir
félagsmenn að nota appið og nýta
sér þá afslætti sem þar eru.
Í appinu sjá félagsmenn hvaða
fyrirtæki bjóða tilboð auk ítarlegra
skráninga um fyrirtækin sjálf, opnunartíma, símanúmer, netföng og
slóðir á vefsíður og samfélagsmiðla
svo eitthvað sé nefnt. Félagsmaður

þarf því ekki að leita eftir frekari
upplýsingum um fyrirtækið sem
býður upp á tilboðið því þær eru
allar í appinu samhliða tilboðinu
sjálfu.
Það eina sem félagsmenn þurfa
að gera er að sækja appið og
byrja.Á heimasíðu LEB er að finna
PDF-skjal með leiðbeiningum um
uppsetningu og notkun appsins.
www.leb.is/app
Steinunn Valdimarsdóttir
verkefnisstjóri
Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur
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Teva 125010-2

Verkur, eymsli, þroti?
Diclofenac Teva hlaup

Til staðbundinnar meðferðar útvortis á vöðvum og liðum.
Diclofenac Teva er hlaup sem inniheldur virka efnið díklófenak. Lyfið er notað útvortis við verkjum, eymslum og þrota
í liðum og vöðvum vegna bólgu. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf
á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyﬁð á www.serlyfjaskra.is
Markaðsleyfishafi Teva B.V. Umboðsaðili er Teva Pharma Iceland ehf.

Líkaminn

Bjartur lífsstíll
Heilsuefling fyrir 60 ára og eldri á landsvísu
Landssamband eldri borgara (LEB) og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hafa ráðið
til starfa tvo verkefnastjóra heilsueflingar eldra fólks, þær Ásgerði Guðmundsdóttur
sjúkraþjálfara og íþróttakennara hjá LEB og Margréti Regínu Grétarsdóttur íþróttafræðing
hjá ÍSÍ. Verkefnastjórarnir eru að setja af stað metnaðarfullt verkefni sem hefur fengið
nafnið Bjartur lífsstíll. Verkefnið felur í sér heilsueflingu fyrir 60 ára og eldri á landsvísu
með skipulagðri hreyfingu til lengri tíma.

Hver var uppsprettan að verkefninu?
Í ársbyrjun 2021 skilaði starfshópur,
skipaður af heilbrigðisráðherra,
skýrslu með tillögum um fyrirkomulag samstarfsverkefna í heilsueflingu
aldraðra með það að markmiði
að gera eldra fólki kleift að búa í
heimahúsum eins lengi og kostur er. Í
kjölfar skýrslunnar lagði félagsmálaráðuneytið til fjármagn til LEB og ÍSÍ
til að samtökin gætu sameiginlega
sett af stað verkefni sem stuðlar að
heilsueflingu eldra fólks.
Hvert var ykkar fyrsta
verk í nýju starfi?
Við tókum til starfa í ársbyrjun 2022
og okkar fyrsta verk var að kanna
framboð á hreyfingu fyrir 60 ára
10
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og eldri á landsvísu. Við komumst
fljótt að því að það er alls konar
hreyfing í boði fyrir eldra fólk, en
það var svolítið erfitt að kortleggja
nákvæmlega hvað hvert sveitarfélag er að bjóða upp á.
Við sendum kynningarbréf
um okkur og okkar starf, til allra
aðildarfélaga eldri borgara og á
forsvarsmenn allra íþróttahéraða
á landinu. Því næst sendum við
út könnun á sömu aðila til að fá
heildarmynd af núverandi framboði á hreyfingu og afþreyingu fyrir
eldra fólk á hverjum stað fyrir sig.
Við fengum nokkuð góða svörun og
ákváðum að litakóða landið út frá
niðurstöðum. Það er hvaða sveitarfélög þurfa mest á því að halda að
2 02 2

sett verði af stað hreyfiúrræði og
heilsuefling til framtíðar.
Út á hvað gengur verkefnið?
Það gengur út á að smíða heilsueflandi hreyfiúrræði fyrir eldra fólk
á landsvísu sem hægt er að aðlaga
stærð og aðstæðum hvers sveitarfélags fyrir sig.
Þetta þarf að henta öllum aldurshópum 60 ára og eldri og ólíkum
getustigum. Við erum einmitt í
þessum töluðu orðum að taka
prufurennsli til að geta afhent
fullmótað verkefni til þeirra sem
vilja setja af stað slíkt hreyfiúrræði.
Þar af leiðandi getum við aðstoðað
við uppsetningu og leiðbeint á
allan máta.

Verkefnastjórar heilsueflingar 60+, Ásgerður Guðmundsdóttir LEB og Margrét Regína Grétarsdóttir ÍSÍ.

Hver eru markmið verkefnisins?
Við höfum nú þegar skírt verkefnið
Bjartur lífsstíll. En okkur finnst það
mjög lýsandi fyrir markmið verkefnisins, sem eru að:
- auka lífsgæði eldra fólks í gegnum
markvissa hreyfiþjálfun.
- auka heilsulæsi eldra fólks með
tilliti til hreyfingar, næringar og
annarra heilsutengdra þátta.
- auka líkur á að fólk geti búið lengur
í heimahúsum.
Hverjir yrðu helstu samstarfsaðilar
ykkar við innleiðingu verkefnisins?
Í raun yrði unnið í samvinnu
við flesta þá sem málið varðar í

hverju sveitarfélagi fyrir sig, það er
sveitarstjórnir, íþróttahéruð/félög,
félög eldri borgara, heilsugæsluna
og líkamsræktarstöðvar. Þannig
yrði unnið í þverfaglegu teymi við
að efla varanlegt fyrirkomulag
heilsueflingar á hverjum stað með
þeim innviðum sem fyrirfinnast og
eftir aðstæðum sem henta til að ná
settum markmiðum.
Hver er helsti ávinningurinn
af verkefninu?
Fyrir utan líkamlegan og andlegan
ávinning sem hlýst af hreyfingu
þá teljum við að félagslegi
þátturinn vegi hvað þyngst.
Tökum sem dæmi íþróttafélag

sem setur verkefnið Bjartan lífsstíl
á laggirnar. Það félag skapar
umhverfi innan íþróttahreyfingarinnar fyrir alla aldurshópa og
fjölgar iðkendum í þokkabót. Eldri
iðkendur fá ef til vill úthlutað
verkefnum þegar viðburðir eiga
sér stað, sem dæmi að hella upp á
kaffi, grilla fyrir leiki og taka þátt í
undirbúningsvinnu fyrir þorrablót
og þess háttar. Síðast en ekki síst
hefur skipulögð hreyfing gríðarlegt
forvarnargildi fyrir einstaklinginn.
Þegar eldra fólk getur búið sem
lengst í heimahúsum þá dregur
úr kostnaði vegna innlagnar á
dvalarheimili og aukin hreysti getur
dregið úr sjúkra- og lyfjakostnaði.
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Líkaminn

Hver er framtíðarsýnin?
Hún er að Bjartur lífsstíll geti
nýst sem flestum sveitarfélögum
á landinu sem hafa lítið sem
ekkert upp á að bjóða eða verið
viðbót við það sem nú þegar er í
boði. Verkefnið er alls ekki hugsað
sem samkeppni við úrræði sem eru
nú þegar til staðar, heldur viljum
við auka framboð og fjölbreytileika
fyrir eldra fólk svo að allir geti fundið
hreyfingu við sitt hæfi. Verkefnið getur
einnig verið atvinnuskapandi. Að í
framtíðinni verði hægt að sækja þjálfaramenntun á vegum ÍSÍ sem sérhæfir
sig í þjálfun eldra fólks. Að 60 ára og
eldri einstaklingum gefist alltaf kostur
á hreyfiúrræði í sínu nærumhverfi.
Að heimasíðan bjartlif.is geti orðið
upplýsingabrunnur fyrir alla sem kjósa
að leita sér upplýsinga um heilsutengd
málefni fyrir eldra fólk.

Myndir tekinar á æfingu hjá Björtum lífsstíl í Íþróttamiðstöð Þróttar, Laugardal.

KYNNTU ÞÉR ÚRVALIÐ
INNÁ BILANAUST.IS
15% AFLSÁTTUR FYRIR FÉLAGSMENN

STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 Reykjavík
S. 535 9000

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði
S. 555 4800

Hafnargötu 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
Furuvö
Akureyri
600 A
u
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244

www.bilanaust.is
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Grái herinn

Málsókn gegn
íslenska ríkinu vegna
skerðinga á ellilífeyri

H

inn 27. apríl 2020 höfðuðu
þrír félagsmenn í Gráa
hernum mál gegn íslenska
ríkinu og kröfðust viðurkenningar
á því að óheimilt væri að skerða
ellilífeyri þeirra samkvæmt lögum
um almannatryggingar vegna
lífeyris sem þeir fengju greiddan
frá lífeyrissjóðum. Málin voru
höfðuð sem prófmál til að fá úr því
skorið hvort sú skerðing ellilífeyris
almannatrygginga vegna lífeyris
frá lífeyrissjóðum sem kveðið er á
um í lögum um almannatryggingar
standist eignarréttarákvæði 72. gr.
stjórnarskrárinnar.
Dómar Héraðsdóms Reykjavíkur
í málunum þremur gengu 22.
desember síðastliðinn.
Með dómunum var
fallist á þá málsástæðu stefnenda að
lífeyrir þeirra frá
Tryggingastofnun
ríkisins nyti,
með sama hætti
og lífeyrir úr
lífeyrissjóðum,
verndar
eignarréttarákvæðis 72.

„

Með dómunum var
fallist á þá málsástæðu
stefnenda að lífeyrir þeirra frá
Tryggingastofnun ríkisins nyti,
með sama hætti og lífeyrir
úr lífeyrissjóðum, verndar
eignarréttarákvæðis 72. gr.
stjórnarskrárinnar.
gr. stjórnarskrárinnar. Hins vegar
taldi héraðsdómur skerðingarnar
standast stjórnarskrá og sýknaði
því ríkið af kröfum stefnenda.
Félagsmenn Gráa hersins
ákváðu að óska eftir
leyfi Hæstaréttar
til að áfrýja

málunum beint til réttarins og
veitti Hæstiréttur leyfi til þess 4.
mars síðastliðinn, en það er aðeins
í þriðja sinn sem fallist er á slíka
beiðni. Í leyfi Hæstaréttar segir að
málin hafi þýðingu fyrir rétt fjölda
einstaklinga til greiðslu ellilífeyris
og varði mikla hagsmuni. Telja
verði brýnt að fá niðurstöðu
Hæstaréttar með skjótum hætti en
málin séu fordæmisgefandi og hafi
almenna þýðingu fyrir stjórnskipulegt gildi þeirra laga sem á reyni.
Búast má við því að munnlegur
málflutningur fyrir Hæstarétti fari
fram í september og að niðurstaða
Hæstaréttar liggi fyrir í október.
Ljóst er að um fordæmisgefandi
niðurstöðu verður að ræða sem
haft getur verulega þýðingu fyrir
hagsmuni mikils fjölda ellilífeyrisþega.

Búast má við því að munnlegur
málflutningur fyrir Hæstarétti
fari fram í september og að
niðurstaða Hæstaréttar liggi
fyrir í október.

Þorbjörn Guðmundsson:
Valdefling stuðlar að
auknum þroska til að
hafa stjórn á eigin lífi.

Lífskjör

Valdleysi eldra fólks
Þorbjörgn Guðmundsson skrifar

Þ

egar við hugsum um
kjaramál setjum við þau
oftast í samband við baráttu
stéttarfélaga fyrir bættum kjörum
sinna félagsmanna. Reglan er sú að
stéttarfélögin og atvinnurekendur
gera kjarasamninga til ákveðins tíma
þar sem kveðið er á um meðal annars
launahækkanir. En þetta á ekki við
um réttindi og kjör eldra fólks. Eldra
fólk á engan viðurkenndan rétt til
að koma að ákvörðun um árlegar
hækkanir lífeyris almannatrygginga.
Ákvörðun um árlega hækkun er
tekin af Alþingi í tengslum við
afgreiðslu fjárlaga hverju sinni. Í 69.
gr. laga um almannatryggingar er

14

l a n dssa m b a n d

e l d r i

b o r g a r a

-

m a í

kveðið á um að hækkun lífeyris eigi
að taka mið af launaþróun en þó
þannig að hann hækki aldrei minna
en verðlag samkvæmt vísitölu
neysluverðs. Stjórnvöld hafa túlkað
69. greinina býsna frjálslega, meðal
annars þannig að ekki eigi að taka
tillit til launaskriðs og starfsaldurshækkana. Þessi afstaða stjórnvalda
er ekki í neinu samræmi við þann
veruleika að stór hluti launamanna
á almenna vinnumarkaðinum er
undir markaðslaunakerfi, það er
að segja launin ákvarðast á vinnustaðnum. Umsamdar launahækkanir í kjarasamningum eru lágmarks
launahækkanir sem oftast eru
undir hækkun launavísitölu sem
er mælikvarði á breytingu launa á
íslenskum vinnumarkaði.
2 02 2

Lífeyrir frá almannatryggingum
og lífeyrissjóðum er meginuppistaða í eftirlaunum stærsta hluta
eldra fólks. Annars vegar ávinnur
einstaklingurinn sér rétt á lífeyri
frá TR með búsetu á Íslandi og hins
vegar með greiðslu hluta launa í
formi iðgjalds í lífeyrissjóð. Eldra
fólk hefur hins vegar enga aðkomu
að ákvörðun um sín eftirlaun
eins og annað launafólk. Í 75. gr.
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands
er kveðið á um að í lögum skuli
kveða á um rétt manna til að semja
um starfskjör sín og önnur réttindi
tengd vinnu. Fólk á vinnumarkaði
hefur farið þá leið að stofna
stéttarfélög sem hafa meðal annars
það hlutverk að semja um kjör fyrir
hönd þess.

Tryggja þarf eldra fólki sambærilegan rétt til að semja við
ríkið um sín kjör og réttindi með
því að lögbinda aðkomu þess, til
dæmis með því að LEB fái hlutverk
stéttarfélags til að semja um kjör
sinna félagsmanna. Eldra fólki fer
fjölgandi og er stækkandi hlutfall
af íbúum landsins sem kallar á
nýja nálgun. Það er aðkallandi
að tryggja eldra fólki sambærileg
réttindi og öðrum hópum til að hafa
áhrif á umhverfi sitt.
Sé borin saman hækkun lífeyris
og launa á almennum vinnumarkaði fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til
1. janúar 2022 sést að það hefur átt
sé stað veruleg gliðnun og hallar
þar verulega á lífeyristaka.
Við ákvörðun stjórnvalda um
hækkun lífeyris birtast afleiðingar
valdleysis lífeyristaka því stjórnvöld komast upp með að taka
ákvarðanir um hækkanir sem
standast ekki lágmarks viðmið
69. gr. laga almannatrygginga.
Eldra fólk hefur þann eina kost að
mótmæla en enginn er skyldugur
að bregðast við.
Stéttarfélög geta beitt
þvingunarúrræðum svo sem verkföllum og yfirvinnubanni náist ekki
samkomulag um viðunandi lausn í
deilum þeirra við atvinnurekendur.
Nú er talað um mikilvægi valdeflingar og notendasamráðs í
tengslum við þjónustu við eldra
fólk.
Valdefling miðar að því að
einstaklingur nái stjórn á eigin lífi
og aðstæðum og hafi þannig áhrif
á þau úrræði sem hann þarfnast
hverju sinni. Valdefling stuðlar að

auknum þroska til að hafa stjórn á
eigin lífi.
Notendasamráð er þegar
einstaklingur tekur virkan þátt á
öllum stigum í mótun þjónustu við
sjálfan sig.
Spurningin er hvort hægt sé að

skapa pólitíska sátt um að tryggja
valdeflingu og notendasamráð
við ákvörðun um kjör eldra fólks.
Þróa verkferla sem tryggja fagleg
vinnubrögð sem tryggi eldra fólki
að laun/lífeyrir þess hækki til
samræmis við aðra í samfélaginu.
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Könnun

Eldra fólk vantar aðgang
að húsnæði við hæfi
– Drífa Sigfúsdóttir, varaformaður LEB

L

„

Sárvantar heppilegt húsnæði
Það sem ég tel mest sláandi
niðurstöðuna er að hjá öllum nema
einu af þessum sveitarfélögum

úr kostnaði. Margar íbúðir sem
eru sérstaklega byggðar fyrir eldra
fólk eru mjög dýrar og jafnvel ekki
byggðar þannig að þær henti fólki
sem býr við skerta hreyfigetu.
Til þess að eldra fólk geti
dvalið heima þegar heilsan fer að
gefa sig þarf að vera aðgengi að
margvíslegri þjónustu. Aðeins 11
fyrrgreindra sveitarfélaga bjóða
upp á aðstoð við innkaup fyrir
eldra fólk en hjá 15 þeirra er þessi
þjónusta ekki til staðar. Langflest,
eða 25 af 26 sveitarfélögum, bjóða
upp á heimilishjálp. 18 sveitarfélög
bjóða upp á akstursþjónustu.
15 sveitarfélög bjóða upp á
heimsóknarþjónustu sem er mjög
mikilvæg meðal annars til að
draga úr einmanaleika.

EB er með í gangi könnun
um þjónustu sveitarfélaga
við eldra fólk. Við birtum
hér fyrir neðan fyrstu upplýsingarnar úr könnuninni. Upplýsingarnar miðast við gögn sem
lágu fyrir 8. apríl síðastliðinn.27
af 55 félögum eldri borgara víða
um land kynntu sér ýmsa þætti er
snerta aðbúnað eldra fólks, hvert á
sínu svæði. Sveitarfélögin 26 sem
könnunin náði til eru: Akureyri,
Bláskógabyggð, Borgarbyggð,
Dalvíkurbyggð, Fjarðabyggð
(tvö félög eldri borgara starfa í
Fjarðabyggð, annað á Eskifirði
en hitt á Fáskrúðsfirði, og það er
ekki sama þjónusta veitt í öllum
byggðakjörnum sveitarfélagsins),
Kópavogur, Mosfellsbær, Múlaþing,
Mýrdalshreppur, Rangárþing ytra,
Seltjarnarnes, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Skútustaðahreppur,
Snæfellsbær, Strandabyggð,
Sveitarfélagið Árborg, Sveitarfélagið Skagaströnd, Vestmannaeyjar,
Vesturbyggð/Tálknafjarðarhreppur,
Þingeyrarsveit.
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Verkefni fyrir 70 manns
kostar álíka mikið og eitt
pláss á hjúkrunarheimili,
þannig að þetta er mikil
forvörn – og ódýrari
lausn en að setja alla á
hjúkrunarheimili.

Drífa Sigfúsdóttir varaformaður
Landssambands eldri borgara.

vantar heppilegt íbúðarhúsnæði á
ásættanlegu verði fyrir eldra fólk.
Einnig vantar sárlega þjónustuíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir eldri
borgara á 25 af 26 stöðum.
Fyrir hverjar kosningar hljóma
loforð stjórnmálaflokkanna um
að þeir ætli að skapa eldra fólki
gott ævikvöld en eins og sjá má
hér fyrir neðan er víða pottur
brotinn. Ef það vantar heppilegar
íbúðir á svæðinu, hvert á fólk þá
að fara? Flest eldra fólk vill búa
áfram í sínu sveitarfélagi en með
skertum tekjum þarf fólk að draga
2 02 2

Drífa Sigfúsdóttir varaformaður Landssambands eldri borgara.

Enginn matur um helgar!
Hjá 22 sveitarfélögum er boðið upp
á heimsendan mat í hádeginu, en
aðeins hjá 11 þeirra er hægt að fá
heimsendan mat um helgar. Það er
merkilegt að bjóða ekki upp á mat
um helgar, því flest okkar borða mat
daglega!
Aðeins hjá 14 af þessum
sveitarfélögum er dagdvöl starfandi
en hana vantar hjá 12 þeirra.
Dagdvöl getur lengt þann tíma sem
fólk getur búið á eigin heimili og
stytt tíma á hjúkrunarheimilum.
Í 19 sveitarfélögum vantaði pláss
í dagdvöl en í sjö þeirra var ekki
talin þörf á að fjölga plássum.

Það að viðhalda hreyfigetu lengir
tímann sem fólk getur dvalið heima
og eykur verulega lífsgæði fólks á
efri árum. Hjá 22 sveitarfélögum
er boðið upp á einhverja þjálfun
(hreyfingu/leikfimi) fyrir eldra
fólk en hjá fjórum þeirra stóð sú
þjónusta ekki til boða. Það er fjöldi
rannsókna sem segir að bætt hreyfigeta auki lífsgæði og geti dregið
verulega úr lyfjakostnaði. Það er
ánægjulegt hve mörg sveitarfélög
eru með hreyfiverkefni í gangi.
Langflest sveitarfélög, eða 24 af
26, veita afslátt af fasteignagjöldum. Afslættir eru hins vegar mjög
mismunandi en við hvetjum fólk

til að kynna sér stöðuna í sínum
heimabæ.
Hjá 19 af þessum sveitarfélögum
er öldungaráð starfandi, en hjá
sjö þeirra vantar það. Skipa skal
öldungaráð í öllum sveitarfélögum samkvæmt lögum. Öldungaráðin gegna mjög mikilvægu hlutverki
og eru ráðgefandi fyrir sveitarfélögin um málefni eldra fólks. Við
hvetjum öll sveitarfélög til að vinna
vel með öldungaráðum og félögum
eldri borgara.

l a n dssa m b a n d

Með góðum kveðjum,
Drífa Sigfúsdóttir,
varaformaður LEB
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Förum ekki fram
úr okkur þegar
við tölum um
fjölgun aldraðra
Það er orðið að síbylju að öldrun þjóðarinnar og fjölgun aldraðra muni skapa vaxandi
álag í rekstri hins opinbera. Margs er að gæta í slíkri umfjöllun eins og alltaf.
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Sigurður Guðmundsson skrifar

Í

fyrsta lagi þarf að gæta að því
hvaða aldursflokkar eru undir
þegar rætt er um aldraða. Í
dag má 70 ára karlmaður á Íslandi
búast við að eiga eftir að lifa 15,7 ár
að meðaltali, 3,8 árum lengur en
sá sem var sjötugur 1975. Kona má
búast við að lifa að meðaltali 17,4 ár
frá sjötugu og sá tími hefur lengst
um 3,4 ár frá 1975. Áttræðir karlar
geta búist við að eiga eftir að lifa í
tæplega níu ár og konurnar tæplega
10. Níræðir karlar eiga eftir að lifa
tæp 4 ár að meðaltali og konurnar
4,4. Stór hluti þess fólks sem venja
er að telja í hópi aldraðra er í fullu
fjöri. Í könnun Landlæknis, Heilsu
og líðan Íslendinga, kemur fram að
60% Íslendinga 67 ára og eldri telja
líkamlegt heilsufar sitt gott eða
mjög gott borið saman við 74% hjá
þjóðinni allri. Til að taka einungis
eitt dæmi: 42 einstaklingar sjötugir
og eldri hlupu 10 kílómetra í
síðasta Reykjavíkurmaraþoni, 27
hlupu hálft maraþon og 9 heilt. Það
þarf að gæta að því að setja ekki alla
„aldraða“ í eitt hólf.

Þiggjendur?
Hækkandi hlutfall þeirra sem hverfa
af vinnumarkaði nýtur þess að hafa
safnað upp lífeyrisréttindum alla
starfsævina. Lífeyrisréttindin draga
mjög úr tekjumissinum sem verður
þegar starfsævinni lýkur. Greiddar
lífeyristekjur hafa farið hækkandi
og þeim fækkar sem eru einungis
háðir ellilífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins eins og áður var.
Að hluta opinberra starfsmanna
undanskildum er jafnvægi milli
eigna og skuldbindinga lífeyriskerfisins og hrein eign þess í árslok
2020 yfir 6 þúsund milljarðar. Til
samanburðar er allt íbúðarhúsnæði
landsmanna 6.600 milljarða virði.
Hrein eign lífeyrissjóðanna hefur
vaxið að raunvirði um 10,0% á
ári undanfarin fimm ár, meðan

42 einstaklingar sjötugir og eldri hlupu 10 kílómetra í síðasta Reykjavíkurmaraþoni, 27 hlupu hálft
maraþon og 9 heilt. Það þarf að gæta að því að setja ekki alla „aldraða“ í eitt hólf.

launþegum fjölgaði samtals um
innan við 6%.
Þegar lífeyriskerfi eru söfnunarkerfi eins og hér á landi
þarf ekki að hafa áhyggjur af því
hversu margir eru komnir út af
vinnumarkaði, miðað við fjölda
hinna sem enn eru þar. Sá hópur
hefur (að mestu) safnað sjálfur
fyrir lífeyri sínum. Þessu er alls
ekki þannig farið alls staðar. Það
eru einungis þrjú aðildarríki OECD
þar sem eignir lífeyrissjóða eru
hærra hlutfall af landsframleiðslu
en hér á landi. Þetta eru Danmörk,
Holland og Kanada. Í fjölmennum
ríkjum Evrópu, eins og Frakklandi,
Þýskalandi, Ítalíu og Spáni, hefur
nær engin uppsöfnun átt sér stað.
Í þessum löndum eru lífeyrisþegar
algerlega háðir getu þeirra sem
yngri eru til að greiða þeim lífeyri.
Uppsöfnun eigna lífeyrissjóða
hefur bæði orðið vegna iðgjalda og
ávöxtunar. Nú eru blikur á lofti um
ávöxtun til lengri tíma litið og það
mun hafa áhrif á þessa stöðu en þó
mun staða Íslands aldrei verða neitt
í líkingu við þá framtíðarmynd sem
blasir við í þessum málum í löndum
sem hafa ekkert söfnunarkerfi.
Atvinnuþátttaka á Íslandi á efri
árum er með því allra mesta sem

þekkist. Í Danmörku eru rúmlega
5% þeirra sem eru eldri en 67 ára í
atvinnu. Það er álíka hátt þátttökuhlutfall og er meðal Íslendinga sem
eldri eru en áttræðir! Eftirlaunaþegar greiða skatta og eru þannig
engan veginn einungis þiggjendur
á opinbera þjónustu. Árið 2020
greiddu þannig sjötugir og eldri nær
28 milljarða í útsvar meðan áttræðir
og eldri greiddu 8,6 milljarða7.
Sjötugir og eldri greiddu 18 milljarða í tekjuskatt og hinir áttræðu
rétt innan við 5 milljarða af þeirri
upphæð. Þeir greiddu 3,7 milljarða
í fjármagnstekjuskatt meðan hinir
áttræðu greiddu rúman milljarð.
Mannfjöldaþróun
Á undanförnum fimm árum hefur
íbúum landsins fjölgað um rúmlega
10 þúsund. Fæðingar síðastliðin
fimm ár voru rúmlega 21 þúsund
meðan um 11 þúsund létust. Fæddir
umfram dána voru þannig um 10
þúsund. Á þessu tímabili fluttust
tæplega 2 þúsund fleiri íslenskir
ríkisborgarar af landi brott en þeir
sem komu til baka. Aftur á móti
fluttust yfir 20 þúsund fleiri erlendir
ríkisborgarar til landsins en frá því
og þar er stærsti breytingarþáttur í
íbúafjölda landsins.
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Skoðum tölur um fjölda og fjölgun þeirra íbúa landsins sem eru í eldri hluta aldursdreifingarinnar:
Íbúar

Fjöldi
2017

Fjöldi
2022

Breyting
2017-2022

Hlutfallsleg breyting
2017-2022

Hlutfall þjóðar
2017

Hlutfall þjóðar
2022

70+

31.874

38.383

6.509

20,4%

9,4%

10,2%

80+

12.271

13.089

818

6,7%

3,6%

3,5%

90+

2.031

2.554

523

25,8%

0,6%

0,7%

Íbúar alls

338.349

376.248

37.899

11,2%		

Þeir íbúar landsins sem voru
sjötugir og eldri í upphafi árs í ár
töldu rúmlega 38 þúsund. Þeim
hafði fjölgað um rúmlega 20%
á undanförnum fimm árum og
hlutfall þeirra af íbúafjölda landsins hafði hækkað úr 9,4% fyrir
fimm árum í 10,2% nú í ársbyrjun.
Vissulega mikil fjölgun, en eru eldri
en sjötugir margir?
Nú er svo komið að hlutfall
sjötugra og eldri er hvergi lægra
í ríkjum Vestur-Evrópu en hér á
landi.10 Það er þó um það bil hið
sama í Lúxemborg og á Írlandi ef
miðað er við síðastliðin áramót.
Í Noregi var hlutfallið 12,7%, í
Bretlandi 13,6%, í Danmörku 14,7%,
í Svíþjóð 14,9% og í Finnlandi
16,3%. Af Evrópuríkjum er hlutfall
sjötugra og eldri hæst á Ítalíu þar
sem tæplega einn af hverjum sex
íbúum er eldri en sjötugur og í ESB í
heild er hlutfallið 15,0%. Myndin er
lík ef skoðað er hversu hátt hlutfall
íbúa er yfir áttrætt. Einnig þar
gnæfir Ítalía upp úr með 7,6% íbúa
á níræðisaldri og eldri. Áttræðir
og eldri eru hvergi í Vestur-Evrópu

hlutfallslega færri en á Írlandi og
hér á landi.
Það vekur athygli að áttræðum
og eldri fjölgaði minna en íbúum
landsins í heild á undanförnum
fimm árum og því lækkaði hlutfall
þeirra af landsmönnum. Níræðum
og eldri fjölgaði hins vegar um
fjórðung.
Þetta er staðan núna. Í samanburði við önnur lönd í okkar
heimshluta erum við ung og ættum
auðveldlega að geta axlað þær
byrðar sem eru samfélagslegur
kostnaður vegna hinna öldruðu
(eða væri ef til vill réttara að segja
háöldruðu?).
En er þetta að fara að breytast?
Fyrir áttatíu árum (1941) fæddust
rúmlega 2.600 börn á Íslandi
og þannig hafði það verið um
töluverðan tíma. Af þessum hópi
er enn rétt rúmlega helmingur á lífi
og búsettur hér á landi. Frá byrjun
seinni heimsstyrjaldarinnar fór hins
vegar að fjölga reglulega í fæðingarárgöngum og sú fjölgun stóð
allt til ársins 1960. Það ár fæddust

4.900 börn hér á landi. Það var ekki
fyrr en árið 2009 sem fleiri börn
fæddust og það einungis í eitt ár.
Þessi framvinda, ásamt breytingum
á ævilengd, hefur vitaskuld áhrif á
fjölda í aldurshópum í framtíðinni.
Í miðspá Hagstofu Íslands um
mannfjöldaþróun á Íslandi er
niðurstaðan sú að frá 2021 til ársins
2031 muni sjötugum og eldri fjölga
um 42,4% meðan þjóðinni allri muni
fjölga um rúmlega 14%. Áttræðum
og eldri mun samkvæmt þessu fjölga
um 48,4%. Spá um heildarfjölda
landsmanna er mjög háð forsendum
um búferlaflutninga milli landa eins
og þróun undanfarinna ára sýnir best.
Fjöldinn í efstu aldurshópunum er
ekki eins miklum vafa bundinn enda
eru búferlaflutningar ekki eins tíðir
nú um stundir í efstu aldursárgöngunum, hvað sem síðar kann að verða.
Gangi forsendur um þróun heildarfjölda íbúa eftir mun hlutfall sjötugra
og eldri á Íslandi verða 12,5% árið
2031, lægra en það er núna í nokkru
ríki Vestur-Evrópu nema á Írlandi.
Hlutfall áttræðra og eldri verður
orðið 4,7% af íbúafjöldanum. Í 20
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Frá byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar fór hins vegar að fjölga reglulega í fæðingarárgöngum og sú fjölgun stóð allt til ársins 1960.
Það ár fæddust 4.900 börn hér á landi. Það var ekki fyrr en árið 2009 sem fleiri börn fæddust og það einungis í eitt ár.

ríkjum á EES-svæðinu er hlutfallið
nú þegar hærra en það og hið sama
gildir um Bretland og Sviss.
Niðurstaða þessa yfirlits er sú
að þrátt fyrir að fram undan sé
fjölgun í hópi þeirra íbúa landsins
sem komnir eru af léttasta skeiði
er Íslendingum vorkunnarlaust

að sjá fyrir þörfum þeirra sem
elstir eru í samfélaginu. Heilsa og
afkoma eldri hluta landsmanna
fer batnandi á komandi árum.
Við þurfum að gæta þess að stilla
kröfum í hóf. Við megum ekki
brenna okkur á því að ná aldrei að
sjá fyrir þörfum allra aldraðra sem

á aðstoð þurfa að halda. Það má
ekki verða að einungis verði hægt
að sjá um suma en ekki alla vegna
þess að gerðar hafi verið óraunhæfar kröfur um aðbúnað – sem
þá mundu einungis gilda í raun
um þá sem fengju þjónustu – hinir
fengju enga.

Heimildir: Grein þessi birtist upphaflega í tímaritinu Þjóðmál haustið 2019. Töluleg gögn í greininni voru uppfærð í mars 2022. https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item35858/Tolulegar-upplysingar-ur-Heilsa-og-lidan-Islendinga. FME. Þjóðskrá Íslands.
Fjármálaeftirlit Seðlabanka, eigin útreikningar. Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu. RSK. Miðað við 1. janúar. Tölur frá Eurostat nema fyrir Bretland (Office for National Statistics). Þar eru tölur fyrir mitt ár 2020. Hagstofa Íslands.
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eða krumpast undir viðkomandi
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Félag eldri borgara á
Akureyri verður fertugt í haust
Hallgrímur Gíslason
formaður Félags eldri borgara á Akureyri.

Á

rið 1982 var Ár aldraðra og
því fóru fulltrúar sveitarfélaga víðs vegar um land að
velta fyrir sér hvað væri tilhlýðilegt
að gera í tilefni ársins. Í ágústmánuði
þetta ár safnaði Jón Björnsson,
félagsmálastjóri Akureyrarbæjar,
saman nokkrum einstaklingum í
bænum sem komnir voru yfir miðjan
aldur. Fundarefnið var að kanna
hvort áhugi væri á að stofna hér félag
aldraðra. Nokkrir fundir fóru í að ræða
verksvið slíks félags, lög og starfsreglur.
Formaður Byggingafélags aldraðra í
Reykjavík, Hans Jörgensen, var fenginn
norður til að segja frá starfi félagsins í
bygginga- og húsnæðismálum. Mikill
áhugi reyndist vera fyrir verkefninu
og var öllum bæjarbúum, sem komnir
voru á ellilífeyrisaldur, boðið á stofnfund félags fyrir aldraða Akureyringa.
Stofnfundurinn var haldinn í Sjallanum
3. október 1982. Fundargerð stofnfundarins er mjög stutt og hnitmiðuð
og því full ástæða til að halda henni á
lofti. Þegar búið er að sleppa nöfnum
stjórnarmanna og endurskoðenda er
hún á þessa leið:
Stofnfundur og jafnframt hátíðafundur Félags aldraðra á Akureyri
var haldinn í Sjálfstæðishúsinu
3. október 1982 og hófst kl. 3. Þar
mættu um 500 manns.
22
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herra Pétur Sigurgeirsson. Gestur
Ólafsson hafði framsögu um
málefni aldraðra og félagsstofnun-

ina. Fundarstjóri las upp tillögu að
lögum félagsins og lista að stjórnarkjöri frá undirbúningsnefnd og
var hvort tveggja samþykkt, þar
með formaðurinn, Jón G. Sólnes
er síðar flutti ávarp. Heillaskeyti
bárust frá Svavari Gestssyni
félagsmálaráðherra og Ingvari
Gíslasyni menntamálaráðherra.
Á þessum stofnfundi kvaddi forseti
bæjarstjórnar, Valgerður Bjarnadóttir, sér hljóðs og afhenti f.h. bæjarstjórnar nýstofnuðu félagi að gjöf kr.

20.000 – tuttugu þúsund krónur.
Á stofnfundinum gerðust 343
einstaklingar félagar og 10
styrktarfélagar, samtals 353.
Húsnæðisaðstaða
Akureyrarbær hafði lengi verið
með opið hús, þar sem var spilað,
spjallað og notið kaffiveitinga.
Fljótlega eftir stofnun félagsins tók
það við þessu verkefni. Oft mættu
60-70 manns á þessi opnu hús.
Fyrstu mánuðina var félagið
á nokkrum hrakhólum með

húsnæði og var því mikið fagnaðarefni þegar þær góðu fréttir
bárust strax í febrúar 1983 að
verkalýðsfélögin á Akureyri ætluðu að gefa félaginu Alþýðuhúsið
við Lundargötu 7. 13. mars fór fram
formleg afhending og var félagið
þá komið með fastan samastað
og möguleikar til starfseminnar
margfölduðust. Félagið leigði
Akureyrarbæ húsnæðið fyrir sína
félagsþjónustu og gat þannig
rekið það fyrstu árin. Smám
saman hækkaði rekstrarkostnaður
meira en leigutekjurnar og einnig
var komin mikil viðhaldsþörf á
húsnæðið, þannig að félagið fór
að leita nýrra leiða í húsnæðismálum. Árið 2005 fékk félagið
leigulausa aðstöðu fyrir starfsemi
sína í hluta af kjallara hússins
að Bugðusíðu 1 og er þar enn til
húsa. Það verður að segjast eins
og er að húsnæðið er farið að
setja starfseminni mjög þröngar
skorður.
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Ferðanefnd var skipuð
fljótlega og fyrsta ferðin
var farin vestur í Dalasýslu
sumarið 1983. Síðla árs 1984
gerðist nefndin stórhuga,
skipulagði sólarlandaferð og
auglýsti hana, en þátttaka var
engin og var henni því aflýst.
Byggingaframkvæmdir
Á fyrsta stjórnarfundi félagsins var
byrjað að ræða þörfina á byggingu á
húsnæði fyrir aldraða og strax í apríl
sýndi og útskýrði Stefán Reykjalín
byggingameistari, sem var í stjórn félagsins, teikningar af fjölbýlishúsum
fyrir á annað hundrað manns. Þar
var samþykkt að kynna bæjarstjórn
þetta mál.
Síðar var ákveðið að byggja
tvö 30 íbúða fjölbýlishús og 14
raðhúsaíbúðir við Víðilund. Fólk
var flutt inn í allar íbúðirnar árið
1989. Ári síðar var byggð þjónustumiðstöð á milli húsanna.
Strax tveimur árum síðar var
byrjað að huga að fleiri íbúðum
fyrir eldra fólk. Árin 1992 og 1993
var flutt inn í tvö 35 íbúða fjölbýlishús við Lindasíðu, sem er í næsta
nágrenni við Bugðusíðu 1. Þar varð
síðar þjónustumiðstöð og aðsetur
Félags aldraðra. Félagið skipti
reyndar um nafn árið 1998 og heitir
síðan Félag eldri borgara á Akureyri
og er jafnan skammstafað EBAK.
Eftir þessar byggingaframkvæmdir hefur félagið ekki
staðið að húsbyggingum, en er í
samstarfi við Búfesta á Akureyri
um byggingu tveggja fjölbýlishúsa
fyrir eldra fólk, sem gert er ráð
fyrir að framkvæmdir hefjist við á
þessu ári.
24
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Ekki má gleyma öflugri heimasíðu félagsins ebak.is og fésbókarhópi, sem telur yfir 1.000
meðlimi. Þá hafa verið skipaðar
ýmsar nefndir vegna sérverkefna.
Félagsstarfið
Um miðjan desember á stofnárinu
mættu sex manns úr stjórn og
varastjórn félagsins til að pakka
jólagjöfum og merkja þær fyrir
vistmenn í Hlíð og í Skjaldarvík.
Hver og einn af 180 vistmönnum
fékk konfektkassa og sérprentað kort
frá félaginu.
Fyrsta árshátíð félagsins var
haldin í Sjallanum 23. janúar 1983.
Konurnar í félaginu bökuðu og
sáu um veitingarnar. Búið var að
fá skemmtikrafta að sunnan til
að annast skemmtiatriði ásamt
heimamönnum. Sunnlendingarnir
komust engan veginn norður vegna
veðurs, þannig að heimamenn
sáu alfarið um dagskrána. Þrátt
fyrir illsku í veðrinu mættu á fjórða
hundrað manns á árshátíðina. Svo
mikill var veðurofsinn að kalla
þurfti út Hjálparsveit skáta til
að aðstoða hluta fólksins til síns
heima.
Ferðanefnd var skipuð fljótlega
og fyrsta ferðin var farin vestur í
Dalasýslu sumarið 1983. Síðla árs
1984 gerðist nefndin stórhuga,
skipulagði sólarlandaferð og
auglýsti hana, en þátttaka var
engin og var henni því aflýst. Frá
þessum tíma hefur orðið æði mikil
viðhorfsbreyting því nú eru farnar
ein til tvær sólarlandaferðir með
fulla vél á hverju ári og oftast eru
biðlistar, þannig að ekki komast
með allir sem vilja. Nefndin skipuleggur einnig og sér um mislangar
innanlandsferðir, sem hafa þótt
takast mjög vel og er eftirspurnin
langt umfram framboð.
Göngur í Kjarnaskógi hófust einnig
snemma og er fyrirkomulagið mjög
svipað og það er í dag. Rúta leggur
af stað frá félagsmiðstöðinni við
Bugðusíðu, stoppar síðan á nokkrum

stöðum í bænum til að taka upp fólk,
fer með það inn í Kjarnaskóg þar sem
fólkið fær sér göngu. Hver og einn
ræður hvað hann fer langt, sumir
láta sér nægja að fara að næsta bekk
eða næsta útivistarsvæði, setjast
þar niður og ganga sömu leið til
baka. Aðrir fara einn eða jafnvel tvo
hringi um skóginn, en hver hringur
er 2,2 kílómetrar. Rútan kemur aftur
klukkutíma eftir að gangan hefst og
þá þurfa allir að vera mættir þangað
sem hún stoppar. Göngufólkinu er
loks ekið á þá staði sem það fór upp
í bílinn.
Fræðslunefnd hefur verið mjög
öflug, verið með marga áhugaverða
fræðslu- og kynningarfundi, auk
þess að hafa staðið fyrir ráðstefnum
og svo námskeiðum, meðal annars
í notkun snjallsíma og spjaldtölva.
Þá verður að nefna skemmtinefnd,
sem sér um vikuleg bingó auk
kráarkvölda og annarra skemmtana. Spilanefndir annast félags- og
paravist auk þess að standa fyrir
briddskeppnum.
Á undanförnum árum hefur æ
meira verið lagt upp úr verkefnum
til heilsueflingar. Tvær göngunefndir eru starfandi og er miðað við
mismunandi vegalengdir og erfiðleikastig, einnig starfa golfnefnd og
dansklúbbur. Nú í vetur hafa verið
vikulegar æfingar í Ringói, sem hafa
vakið mikinn áhuga.
Í fínu formi er öflugur kór sem
starfar sem sérstök deild innan
félagsins.
Öldungaráð Akureyrarbæjar var
stofnað að frumkvæði félagsins
árið 2015 og á félagið þrjá fulltrúa í
sjö manna ráði, sem starfar nú samkvæmt lögum. Fulltrúar félagsins
hafa verið mjög öflugir í ráðinu og
átt mikinn þátt í framgangi þess
innan bæjarkerfisins.

Formenn Félags eldri
borgara á Akureyri
Eins og fram hefur komið var Jón
G. Sólnes fyrsti formaður félagsins.
Hann gegndi embættinu til dánardags, 8. júní 1986. Þá tók Erlingur
Davíðsson við stjórnartaumunum og
hélt um þá í þrjú ár. Aðalsteinn Óskarsson tók næst við sem formaður
1989. Það ár var Landssamband eldri
borgara stofnað á Akureyri og var
Aðalsteinn fyrsti formaður þess og
sinnti því embætti til 1991.
Þá tók Björg Finnbogadóttir við
formennsku í félaginu og gegndi
henni í tvö ár eða þar til Jónatan
Ólafsson tók við. Hann gegndi
starfinu í þrjú ár og tók Þorvaldur
Jónsson við af honum næstu tvö
árin. Árið 2001 tók Björg Finnbogadóttir aftur við og gegndi nú
starfinu í fimm ár. Næsti formaður,
Jóhannes Grétar Sigvaldason,
gegndi starfinu í sjö ár. Sigurður
Hermannsson tók síðan við næstu
þrjú árin og Haukur Halldórsson
næstu fjögur ár. Núverandi formaður, Hallgrímur Gíslason, hefur gegnt
starfinu frá 2020.
Lokaorð
Það er ekkert auðvelt að segja 40
ára sögu í stuttu máli. Félagsmenn
eru nú orðnir ríflega 2.000. Eðlilega
hefur starfsemin haft sínar hæðir
og lægðir og hafa tvö síðustu ár
verið félaginu og félögunum erfið
að mörgu leyti, en bjartsýni ríkir
um betri tíð fram undan. Starfið
byggist að miklu leyti á öflugu starfi
nefnda, klúbba og ráða. Stærsti
kostur þess fyrirkomulags er að
þannig gefst mörgum félögum kostur
á að sinna eflandi og lærdómsríku
sjálfboðastarfi. Það býr mikið afl í
félögunum sem þarf að virkja öllum
til hagsbóta.
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„Ég notaði bara símann til
að fylgjast með úrslitum í KR
leikjum, og eins lengi og ég
get mun ég fara á KR leiki.“

Mynd/ Kristín Bogadóttir
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Les á
hlaupabrettinu
til að njóta
líkamsræktar
Hjördís Rut Sigurjónsdóttir skrifar

N

ú ert þú ný orðinn sjötugur
og starfar hjá ríkinu. Ætlar
þú og hefur þú kost á að
gegna starfi þínu áfram? Hvað tekur
við þegar þú ákveður að hætta að
vinna?
Reglur ríkisins eru að fastráðningu lýkur við sjötugt en stundum
heldur fólk áfram að vinna sem
verktakar í einhverjum afmörkuðum verkefnum. Ég mun gera það.
Við höfum gert samning til eins árs
um áframhaldandi vinnu mína.
Ég mun lesa fréttir og gera þætti
fyrir útvarp. Mér hefur fundist
mjög gaman í vinnunni og þetta er
óskaplega skemmtilegur vinnustaður og ég get alveg hugsað mér að

halda áfram þó ég minnki kannski
eitthvað við mig.
Konan mín er líka hætt að vinna
og við eigum sjö barnabörn. Fjögur
þeirra búa í grennd við okkur og
þeim hefur hún sinnt mjög mikið.
Ég er ekki eins virkur afi og konan
mín er virk amma en kannski hef
ég aðeins meiri tíma til þess núna.
Ég hef ekki áhyggjur af því að mér
muni leiðast. Mér finnst óskaplega
gaman að lesa, hlusta á tónlist og
undarlegt en satt að þá hef ég haft
gaman af því undanfarið að fara í
líkamsrækt. Hvernig gerðist það?
Líkamsrækt var þannig að maður
gerði það af illri nauðsyn. Ég fékk
kransæðastíflu fyrir 20 árum og hef
því þurft að hugsa um heilsuna.
Eftir að ég uppgötvaði að ég get

sameinað líkamsrækt og lestur
hef ég gleymt þessu leiðinlega
við líkamsræktina. Það er ekkert
gaman að vera sveittur, þreyttur
og standa á öndinni. Ég stilli upp
kyndlinum og les. Það skiptir líka
máli að ofgera sér aldrei og muna
að gera lítið er betra en að gera ekki
neitt.
Þakkarðu líkamsræktinni
góða heilsu?
Í fyrsta lagi geri ég ráð fyrir að
þetta sé genatískt, í öðru lagi hef ég
hugsað þokkalega um líkamann,
sérstaklega á undanförnum árum.
Án þess að vera mikill núvitundarmaður, að þá skiptir máli að líða vel
á sérhverju augnabliki. Þetta hefur
skipt máli og það að sofa þokkalega.

l a n dssa m b a n d

e l d r i

b o r g a r a

-

m a í

2 02 2

27

v i ð ta l
Lukkunnar pamfíll sem
vinnur við áhugamálið
Hvernig leggst í þig að verða
sjötugur?
Það leggst bara í mig eins og
hver önnur tala. Kannski var það
meira að verða fertugur, því þá
varð það svona vá þú ert orðinn
miðaldra. Þetta gerist ef þú ert
heppinn. Fyrir mann sem hefur
alla ævi unnið þægilega innivinnu,
fyrir utan þegar ég var sjómaður á
menntaskóla og háskólaárunum,
er þetta bara fínt. Þeir sem hafa
unnið líkamlega krefjandi vinnu
eru kannski allt öðruvísi undir það
búnir að verða gamlir. Eins þegar
þú hefur haft gaman af vinnunni og
hlakkar til að fara í vinnuna er það
allt öðruvísi en ef þér finnst hún
leiðinleg og krefjandi en þarft að
mæta til að lifa. Ég er sá lukkunnar
pamfíll að hafa unnið við áhugamál
mitt.
Hvað spannar starfsævin
í fjölmiðlum mörg ár?
Það fer eftir því hvernig við teljum.
Ætli sé ekki rétt að miða við að
ég var ráðinn til Ríkisútvarpsins í
ársbyrjun 1977, það eru rúmlega 45
ár. Allir bestu blaðamenn landsins
sögðu að þeir hefðu byrjað á
Alþýðublaðinu sem er löngu fyrir
bí, og kannski má segja að ég hafi
byrjað þar líka. Ég bar út blaðið
þegar ég var 9 ára. Það var fyrsta
launaða vinnan mín og fyrstu
tengslin við blaðamennsku þó þau
séu ekki mikil.
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„Ætli sé ekki rétt að miða við að ég var ráðinn til Ríkisútvarpsins í ársbyrjun 1977,
það eru rúmlega 45 ár.“

Vill ekki endurlifa hrunið
Er eitthvað sérstaklega eftirminnilegt
eða sem var sérstaklega erfitt?
Bæði margt sem er eftirminnilegt
og líka sem hefur verið erfitt. En
það að vinna í blaðamennsku og á
fréttastofu sjónvarps er að manni
finnst maður vera einhvers staðar
í hringiðu atburðanna. Stundum
höfum við það á tilfinningunni að
við þekkjum samfélagið óskaplega
vel og vitum allt hvað er að gerast
sem er óskapleg vitleysa því það
er margt sem fer fram hjá okkur.
Annað er að blaðamenn eru meira
áhorfendur af samfélaginu og
þurfa að taka sig út til að geta
skoðað það hlutlægt. Við verðum
að geta rætt við alla hvar sem er í
samfélagsstiganum. Við verðum
að geta rætt við æðstu ráðamenn á
jafnréttisgrundvelli og líka þá sem
hafa orðið út undan. Hugsanleg
hefur það gert að verkum að
maður hefur komist betur í gegnum
erfiða hluti því maður er að vinna
verkefni. Þá er ég að tala um hluti
eins og snjóflóðin fyrir vestan sem
tóku óskaplega mikið á, sem og
mörg önnur slys. Hrunið 2008 er
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líka hugsanlega eina árið sem ég
myndi ekki vilja lifa aftur.
Mér er alltaf minnisstæð fyrsta
utanlandsferðin. Ég fór til NorðurÍrlands til vinna fréttir og til að fjalla
um ferð Kristjáns Eldjárns forseta
sem var í opinberri heimsókn á
Mön. Mér er mjög minnisstætt að
vera í tíbískri enskri borg og sjá
vopnaða hermenn og skriðdreka á
götum úti. Ég fékk mikinn áhuga á
Írlandi og í rauninni hef ég mikinn
áhuga á öllum grannlöndum okkar.
Það er líka eftirminnilegt þegar ég
fór til Stokkhólms daginn eftir að
Olof Palme var myrtur en þá var ég
fréttamaður í Kaupmannahöfn. Ég á
erfitt með að lýsa því í orðum hversu
mikið áfall þetta var fyrir sænskt
samfélag á þessum tíma, það var
næstum því áþreifanlegt. Fólk
safnaðist saman við morðstaðinn.
Ég man eftir einum sem var með
kratafána sem hann veifaði og sagði
að Olof Palme hefði notað þennan
fána í einhverri göngu. Hann hélt á
honum til minningar um Palme og
tárin runnu niður kinnarnar. Hann
var svo hræður og allt fólk sem var
þarna, það var bara í áfalli.

Í rauninni þekki ég ekki annað. Það
var gaman þegar ég var á fundi í
stjórn Norræna hússins þá sat ég hjá
danskri konu sem var búin að búa
á íslandi í allmörg ár og hún þekkti
mig ekki og mér fannst það fínt. En
þú gengur aldrei út frá því að fólk
þekki þig. Þú kynnir þig, það er bara
kurteisi.
Kosningasjónvarp árið 1978.

Les ekkert sem hann skilur ekki
Eitthvað grátbrosleg sem þú manst
eftir úr þínum störfum?
Ég hef verið fáránlega heppin eða
kannski er minnið svona valkvætt.
Ég man ekki eftir neinum alvarlegum mistökum sem mér hafa orðið á.
Það er náttúrlega frekar skrítið þar
sem ég hef mörg þúsund fréttatíma
í beinni útsendingu. Auðvitað
hefur tæknin klikkað. Mín reynsla
er sú að ef sá sem er á skjánum er
afslappaður að þá eru það líka þeir
sem horfa. Síðan er líka annað, ég
undirbý mig alltaf eins vel og ég
get. Stundum er það ekki hægt en ef
þú ert búinn að lesa vel yfir textana
og laga þá að þínu orðfæri að þá
gengur þetta vel. Ég hef líka haft
það prinsipp að lesa aldrei eitthvað
sem ég skil ekki sjálfur og ég hef
oft sagt við fréttamenn, fyrirgefðu
hvað þýðir þetta? Þú ert ekki bara
lesvél, þú ert sá sem miðlar texta og
ef þú skilur hann ekki sjálfur þá má
gera ráð fyrir að stór hluti sem er að
horfa viti heldur ekki hvað er verið
að segja.
Þeim mun betur sem maður er
undirbúinn fyrir viðtöl þeim mun

betra. Það er nú reyndar gallinn
við íslenska blaðamennsku að við
höfum oft ekki tíma til þess, af því
það er svo mikið vinnuálag, ætlast
til þess að fólk skili svo miklu.
Þegar ég byrjaði þá var fréttatíminn
hálftími og þrír fréttamenn á vakt.
Ég man eftir að Eiður Guðnason
skammaði mig fyrir of stutt viðtal,
það var ekki nema fjórar og hálf
mínúta. Auðvitað eru vinnuaðstæður betri núna. En íslenskar
aðstæður eru þannig að ætlast er
til að blaðamenn afkasti miklu.
Eins og í öllu öðru að þeim mun
meiri vinnu sem þú getur langt í
hlutinn að þeim mun betri verður
útkoman. Winston Churchill var
beðinn að halda ræðu, og hann
spurði hvenær og hversu lengi.
Hann sagði að ef ég má tala í
tvo tíma get ég byrjað núna, ef
í hálftíma að þá þarf ég nokkra
daga og fyrir fimm mínútur þarf ég
hálfan mánuð.
Hættir fyrr að fylgjast
með fréttum en KR
Hvernig er að vera svona
þekkt andlit?

Hefur þú verið áreittur?
Mjög sjaldan en ég er náttúrlega
afskaplega sjaldan úti á lífinu,
á börum og svoleiðis, allavega
núorðið. Stundum verður maður
hissa, eins og þegar ég var að koma
út af veitingastað í hliðargötu í
París, fátt fólk og ekki í alfaraleið
og þegar við komum út þá heyrist,
hey Bogi! Það hefur verið heilsað
upp á mig í dómkirkjunni í Mílanó
og ef fólk heilsar mér að þá heilsa
ég fólki. Það heilsar mér, það
þekkir mig því ég hef verið inni í
stofu hjá því og þá er bara sjálfsagt
og eðlilegt að heilsa.
Muntu einhvern tíma minnka það að
fylgjast með?
Það kann að vera. Ég fór einu sinni
í frí þegar ég var fréttastjóri. Við
fórum til Mallorka í lítinn bæ. Þetta
var 1996 og þar var ekki sjónvarp né
útvarp á staðnum en hægt að fá ensk
og þýsk blöð sem ég stillti mig um.
Ég notaði bara símann til að fylgjast
með úrslitum í KR leikjum, og eins
lengi og ég get mun ég fara á KR
leiki. Ég þakka fyrir hvern dag sem
heilsan er góð því það getur breyst
hratt. Ég á vini og ættingja þar sem
hlutirnir hafa breyst á örskammri
stundu.
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„Tæpu ári síðar gaus í
Eyjum. Ég flaug þangað með
ljósmyndara fyrstu nóttina,
lenti þar og fylgdist meira og
minna með gosinu til enda.
Þetta var mikil lífsreynsla.“
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Beðin um
að brosa
aðeins minna
Hjördís Rut Sigurjónsdóttir skrifar

N

ú verður þú sjötug í ár en
vinnur hjá einkafyrirtæki.
Mér þætti áhugavert að vita
hvort að þú ætlar og mátt (vinnuveitendanna vegna) vinna áfram eftir
afmælið? Hvaða áform ertu með?
Hvað tekur við þegar þú ákveður að
hætta að vinna?
Já, ég verð sjötug í árslok og hef
rætt þau tímamót við vinnuveitendur mína en ég hef sjálf bryddað
upp á þeirri umræðu og finn ekki
annað en að mér sé í sjálfsvald
sett hvað ég geri – það er alla
vega engin pressa í þá átt að ég
hætti, nema síður væri. En mér
hefur flogið í hug að það gæti verið
spennandi að breyta til á þessum
tímamótum og fara í dagskrárgerð
í stað þess að halda áfram að lesa
fréttir og ég finn ekki annað en að
sú leið sé opin. En svo getur vel
verið að eitthvað allt annað gerist

í lífinu og leiði mann inn á aðrar
brautir. En eins og ég segi, ég finn
ekki á mínum vinnuveitendum að
talan 70 skipti nokkru máli í þessu
sambandi og það er skrambi góð
tilfinning.
Það er erfitt að trúa því að þú
sért á sjötugasta aldursári.
Hvernig leggst það í þig?
Það leggst bara vel í mig. Það
er alltaf eitthvað spennandi við
tímamót, svona eins og eitthvað
nýtt gæti farið að henda. Svo lengi
sem maður heldur heilsu og fólkinu
manns farnast vel er þetta allt
saman gott og blessað og forréttindi
að fá að eldast. Móðuramma mín
í Vestmannaeyjum varð næstum
105 ára og nú rennur upp fyrir mér
að hún átti eftir að lifa í næstum í
35 ár þegar hún var á mínum aldri.
Mamma hefur erft genin hennar.
Hún er 95 ára og býr í sinni eigin
íbúð á 4. hæð þar sem er engin lyfta

og gengur upp og niður stigana á
hverjum degi.
Eðli málsins samkvæmt man
hún lengra aftur en við hin, er
glögg og skýr og fjölskyldan leitar
oft til hennar með eitt og annað
í lífinu. Þegar ég lít til þessara
kvenna – og ef ég skyldi nú vera
svo heppin að hafa erft eitthvað
af genum þeirra í þessum efnum
getur lífið framundan ekki sýnst
annað en gott.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég held ég verði að segja starfið og
allt sem því fylgir. Ég hef mikinn
áhuga á fjölmiðlum, sérstaklega
sjónvarpi og möguleikum þess
og eyði drjúgum tíma í að horfa á
erlendar stöðvar og fylgjast með því
hvernig starfssystkin okkar fara að.
Ég hef líka áhuga á gönguferðum,
bókmenntum, kvikmyndum,
myndlist, skrifum, heimspeki og
tónlist, enda gamall Skonrokkari!
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Og hef eins og margir af minni
kynslóð farið að sjá og heyra gömlu
goðin sem við ólumst upp með,
Paul McCartney og Rolling Stones,
sem halda bara áfram, sama hvað
aldri og árum líður.
Reyndar finnst mér gaman
að syngja. Það eru Eyjagenin.
Það hafa alltaf verið söngur og
tónlist í kringum mig. Ekki síst
eftir að ég komst í kvennakórinn
hennar Margrétar Pálmadóttur,
þar sem eru konur á öllum aldri
og heitir Cantabile. Mér fannst ég
næstum stíga inn í annan heim
þegar ég fór í prufu hjá henni og
heyrði hana sjálfa syngja með
sinni miklu dökku rödd. Hún er
mikill listamaður. Ég hef hins vegar
ekki getað sinnt kórnum eins og
ég hefði viljað en hugsa mér gott
til glóðarinnar. Ég gæti alveg týnt
til fleiri áhugamál en læt duga að
bæta því við að ég hef ómældan
áhuga á stórfjölskyldu minni og
vinum!
Starfsævi þín í fjölmiðlum spannar
50 ár, til hamingju með það. Getur þú
aðeins farið yfir ferilinn? Fjörið? Er
eitthvað sérstaklega eftirminnilegt?
Eitthvað sem var sérstaklega erfitt?
Takk fyrir hamingjuósk! Svo
ég fari hratt yfir ferilinn varð ég
blaðamaður á Vísi í byrjun árs 1972
og leið fljótt eins og ég hefði fundið
mína hillu í lífinu. Það er mikil
gæfa. Tæpu ári síðar gaus í Eyjum.
Ég flaug þangað með ljósmyndara
fyrstu nóttina, lenti þar og fylgdist
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Ég hef hins vegar ekki getað sinnt kórnum eins og ég hefði
viljað en hugsa mér gott til glóðarinnar. Ég gæti alveg týnt til
fleiri áhugamál en læt duga að bæta því við að ég hef ómældan
áhuga á stórfjölskyldu minni og vinum!

meira og minna með gosinu til
enda. Þetta var mikil lífsreynsla. Ég
hafði verið hjá ömmu og móðurfólki mínu í Eyjum fyrstu sextán,
sautján ár ævinnar og sá nú húsið
þeirra austast á eyjunni – þar sem
gosið hófst, brenna á allra fyrstu
dögum og hverfa undir hraun eins
og svo mörg önnur. Seinna átti ég
eftir að skrifa bók um Eyjarnar og
í kjölfarið hljóðleiðsögnina um
safnið Eldheima og þykir óskaplega vænt um að hafa verið treyst
fyrir því verki.
Á meðan ég var á Vísi tók ég
viðtal fyrir Kastljós Sjónvarpsins
við Guðrúnu Erlendsdóttur
seinna hæstaréttardómara. Þetta
var skömmu eftir kvennafrídaginn
1975 og var mitt fyrsta verk í sjónvarpi. Ég hafði þá kynnst innviðum
þess lítillega áður og fannst það
stórkostlegur heimur. Það segir
kannski eitthvað um hvernig mér
leið í fyrstu upptökunni að hún var
stöðvuð rétt eftir að hún hófst og
einhver hvíslaði elskulega að mér
að það væri kannski betra að brosa
aðeins minna.
Í kjölfarið fylgdu nokkrir aðrir
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þættir en tíu árum síðar varð ég
fréttamaður á Sjónvarpinu. Ingvi
Hrafn Jónsson var nýlega orðinn
fréttastjóri og hringdi í mig þar
sem ég var blaðamaður á Helgarpóstinum og sagði að það stæði
til að auglýsa eftir fréttamönnum
og hvort ég hefði ekki áhuga á að
sækja um. Ég hafði það og gerði.
Það var því hann sem kom ferlinu
af stað og þar byrjaði ég að lesa
fréttir.
Áður hafði ég m.a. gert útvarpsþætti með félögum mínum
úr blaðamennskunni í beinni
útsendingu á Rás 1 á laugardögum.
Þetta voru blandaðir nýstárlegir
þættir sem Jón Björgvinsson vinur
minn af Vísi og nú fréttaritari frá
öllum heimshornum stjórnaði
og átti hugmyndina að. Ég hafði
þá líka ritstýrt tímaritinu Hús og
híbýli, unnið í kvikmyndagerð
með Hrafni Gunnlaugssyni, skrifað
viðtalsbók við Auði Sveinsdóttur
Laxness og seinna við Auði Eir
Vilhjálmsdóttur og tvær aðrar
bækur.
Loks lá leiðin á Stöð 2 og nú eru
árin þar orðin þrjátíu og tvö.

„Í kjölfarið fylgdu nokkrir aðrir þættir en tíu árum síðar varð ég fréttamaður á Sjónvarpinu. Ingvi Hrafn Jónsson var nýlega orðinn
fréttastjóri og hringdi í mig þar sem ég var blaðamaður á Helgarpóstinum og sagði að það stæði til að auglýsa eftir fréttamönnum og hvort
ég hefði ekki áhuga á að sækja um.“

En af því þú spyrð um eitthvað
sérstaklega erfitt á starfsævinni hefur það alltaf verið og hlýtur alltaf
að verða að flytja fréttir af slysum,
hörmungum, átökum og dauða.
Það er ekki hægt að venjast því. En
þannig er þetta starf.
Geturðu rifjað upp einhver grátbrosleg mistök?
Tja ... ég hef til dæmis rangfeðrað
fréttamenn. Erla Björg Gunnarsdóttir
ritstjóri okkar á Stöð 2 varð einhvern
tíma Þorsteinsdóttir – gott ef ekki
tvisvar, en tók því mildilega sem
öðru. Heimir Már Pétursson sá
öflugi fréttahaukur varð skyndilega

Pétursdóttir áður en ég náði
snögglega að leiðrétta það. Þetta
getur verið alla vega. Einhvern tíma
fór ég með skjannahvítt heyrnartól
í öðru eyranu í fréttasettið sem
blasti við í upphafi fréttatímans
áður en ég áttaði mig á því. Ég gæti
sagt frá fleiru en er þetta ekki bara
fínt? Jú – kannski ég bæti því við að
hér áður voru stundum tilfæringar
á útsendingartímum frétta, einkum
styttri aukafréttatímum sem voru
síðdegis á Stöð 2. Mig minnir að ég
hafi verið að koma úr fríi og taldi
mig eiga að lesa fréttir klukkan 18 –
fyrir aðal kvöldfréttatímann. Ég var
að koma mér fyrir í fréttasettinu en

fannst einkennilega rólegt í myndverinu, svo ekki sé meira sagt og
ekkert að gerast. Svo átti einhver leið
hjá og kallaði; gleymdist að segja
þér að við erum hætt með sexfréttir?
Muntu einhvern tíma fylgjast
minna með fréttum en þú gerir núna
og hefur gert?
Nei, ætli það. Ég er alltaf með eyra
og auga á fréttum. Eins afspyrnu
óspennandi og mér þóttu þær þegar
ég var stelpa og útvarpið var hátt
stillt og fullorðna fólkið alltaf að
þagga niður í okkur krökkunum svo
ekkert færi framhjá því. Svona getur
lífið snúið manni í hringi!

C75 M10 Y0 K0
R0 G174 B230

C80 M50 Y20 K10
R59 G108 B148
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félagið

Formaðurinn ferðast
H

elgi Pétursson, formaður
Landssambands eldri
borgara, hefur sótt mörg
aðildarfélaganna heim. Hann
hyggst heimsækja öll félögin. Segir
nauðsynlegt að hitta félagsmenn og
heyra og sjá hvað þeir hafa að segja.
Hér eru nokkrar myndir af heimsóknum Helga til félagsmanna:

Sigrún C. Halldórsdóttir
er formaður félagsins
á Ísafirði.

Farið yfir
áhersluatriði eldra
fólks með félögum á
Hólmavík.

Með Guðbjörgu Sigurðardóttur á fínum fundi
á Hornafirði.

Fjölmenni á fundi á Ísafirði.

Tveir skólafélagar úr gamla Kennaraskólanum: Björgvin Bjarnason formaður í
Bolungarvík.

Sunnudagskaffi í Borgarnesi.

34
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Stutt stopp í kaffi á Klaustri.

Millimál í fernu
Næring+ er íslenskur næringardrykkur og góður
valkostur fyrir þá sem vilja handhægt
orku- og próteinríkt millimál.

ORKA

PRÓTEIN

VÍTAMÍN

& STEINEFNI

ÁN

GLÚTENS

ÁN

LAKTÓSA

Næring+ er á lista Sjúkratrygginga Íslands yfir
niðurgreidd næringarefni fyrir þá sem eiga
gilda innkaupaheimild.
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Þörf á nýrri nálgun
í öldrunarþjónustu
María Fjóla Harðardóttir, forstjóri Hrafnistu.
kjarni, ný leið til að mæta hærri
lífaldri þjóðarinnar og breyttum
þörfum. Þrátt fyrir að hafa verið
opnað daginn sem fyrsta Covid-19
smitið kom upp á Íslandi og
samfélagið sé fyrst nú að færast í
eðlilegra horf segir forstjóri Hrafnistu, María Fjóla Harðardóttir, að
reynslan sé góð og hún er ekki í vafa

Hjördís Rut Sigurjónsdóttir skrifar

Í

búar á og við Hrafnistu við
Sléttuveg í Reykjavík eru
ánægðir með nýtt form búsetu
og þjónustu sem ætlað er að auka
lífsfyllingu þeirra sem eldri eru. Þar
er starfræktur svokallaður lífsgæða36
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um að rétt skref hafi verið stigið.
„Fyrsti einstaklingurinn sem verður
150 ára er fæddur,“ segir María og
bætir við að sá eigi meira en helming
ævinnar eftir þegar hann hefur náð
núverandi eftirlaunaaldri.
„Þeir sem flytja inn á hjúkrunarheimili geta átt samleið með
fleirum en þeim sem þar búa og

n

Hugmyndafræðin snýst

um lífsgæðakjarna fyrir 60
ára og eldri þar sem þeir
eiga að geta notið lífsfyllingar og vellíðanar þrátt
fyrir færniskerðingu og þörf
fyrir aðstoð. Í kjarnanum
er hjúkrunarheimili Hrafnistu fyrir þá sem þurfa mesta
aðstoð. Hjúkrunarheimilið
er sambyggt þjónustu- og
lífsgæðakjarnanum Sléttunni
þar sem er að finna ýmsa
þjónustu, svo sem verslun, hárgreiðslustofu, fótaaðgerðastofu, kaffihús, bar
og veitingasölu. Þar er líka rekin dagsdvöl ætluð þeim sem enn búa heima
ásamt því að öflugt félagsstarf er rekið í samstarfi við Reykjavíkurborg. Þá
eru 60 leiguíbúðir þaðan sem er innangengt í þjónustukjarnann og fleiri
íbúðir eru í byggingu.

með því að hafa ólíka þjónustu
og húsnæði á sama stað getur
blöndunin orðið mikið meiri. Eins
eiga margir sem enn búa heima
erfitt með að komast á milli staða.
Færð og veður geta svo haft
enn meiri áhrif,“ segir María og
bætir við að mikilvægt sé að rjúfa
einangrun fólks. Stefna stjórnvalda
til að takast á við að þjóðin sé að
eldast gengur að hluta til út á að
styðja fólk til að vera heima lengur.
„Til að það gangi upp þarf að
viðhalda heilsu og færni fólks til að
geta búið í sjálfstæðri búsetu. Við
þurfum að byrja strax að grípa þá
sem eru að eldast, efla forvarnir í
samstarfi við heilsugæsluna,“ segir
María. Nú þegar hafa Hrafnista og

hægt er og njóti lengur sjálfstæðis
og að geta stundað áhugamál og
félagslíf. Það skiptir svo miklu máli
að vera í samneyti við annað fólk
og það að við fáum fólk hingað til
okkar getur átt þátt í því að rjúfa
einangrun og auka lífsfyllingu,“
segir María.

Fagleg þjónusta vönduð vinnubrögð.

%
33

María Fjóla Harðardóttir:
„Suma vantar tilgang í lífið og eiga
erfitt með að halda sér virkum.“

Sléttan Sjúkraþjálfun óskað
eftir samstarfi við Sjúkratryggingar
Íslands um þjónustusamning til
að veita markvissa endurhæfingu
fyrir aldraða. „Þannig getum við
lagt okkar af mörkum við að efla
forvarnir hjá eldra fólki með það að
markmiði að fólk eldist eins vel og

Veitum öllum eldri borgurum og aðstandendum þeirra 33%
afslátt af söluþóknun. Frítt söluverðmat án skuldbindinga,
ﬂott myndataka og DRÓNA myndataka af eignum, auk ﬂeiri
hagstæðra ívilnana. Haﬁð samband í síma 896-5222 eða á
ingolfur@valholl.is. Hjá Valhöll starfar Anna Gunnarsdóttir
(„Anna og útlitið“) löggiltur Fasteignasali og INNANHÚSS
STÍLISTI sem veitir viðskiptavinum ókeypis þjónustu á þessu
sviði í tengslum við söluferlið. Sími: 892-8778 anna@valholl.is

Frammúrskarandi fyrirtæki sl. 7 ár
skv, greiningu Credit Info.

Ingólfur G. Gissurarson

Löggiltur Fasteignasali og
leigumiðlari, síðan 1989.
33 ára farsælt starf við
fasteignasölu á Íslandi.

S í ð a n

1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | wwww.valholl.is
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Stærsta áskorunin
að ná fólki út
Blönduð búseta eins og á Sléttunni
hefur ýmiss konar hagræðingu fyrir
aðra heilbrigðisþjónustu í för með
sér. Hægt er að sinna mörgum í
heimahjúkrun á tiltölulega litlu
svæði en meðalaldur þeirra sem
búa í leiguíbúðunum er um 82
ár. „Þeir sem búa í leiguíbúðum
Naustavarar eða í kring geta svo
nýtt sér þjónustumiðstöðina, dagsdvölina, kíkt á kaffihús eða farið í
hárgreiðslu eða á fótaaðgerðastofuna,“ segir María. Boðið er upp á
heitan mat í hádeginu og hægt að
kaupa snittur eða eitthvað gott til
að eiga í ísskápnum fyrir kvöldið, ef
fólk vill.
Mörg dæmi eru um að hjón hafi
verið aðskilin þegar annað þarf á
hjúkrunarheimili, vandi sem oft

„

Fólk getur orðið sjálft
sjúklingar af því að annast
veikan maka heima of lengi.

hefur gengið illa að leysa. „Pláss
á hjúkrunarheimilum eru fyrir þá
sem þurfa á sólarhringsþjónustu
að halda og heimahjúkrun dugar
ekki til og er framboðið jafnframt
takmarkað. Það er því ekki lausn
að maki flytji með inn á hjúkrunarheimilið sem ekki þarfnast
slíkar þjónustu. Í lífsgæðakjarna
getur makinn búið í leiguíbúð og
sótt þá þjónustu sem hann þarf en
býr í nágrenni við hjúkrunarheimilið svo áfram er einfalt að njóta
samverustunda með maka, svo

dæmi sé tekið. Fólk getur orðið sjálft
sjúklingar af því að annast veikan
maka heima of lengi. Það getur
hentað mun betur að ná í maka sinn
eða ástvin og kíkja á kaffihúsið eða
hafa það huggulegt úti í sólinni með
vínglas í fallegu og sólríku veðri hér
í Fossvoginum,“ segir María.
„Suma vantar tilgang í lífið og
eiga erfitt með að halda sér virkum.
Að hafa allt á sama stað skiptir
miklu máli því margir vilja taka
þátt í félagslífi en eiga erfitt með
að komast út. Við þurfum að horfa
á þetta út frá getu einstaklingsins.
Bara það að breyta staðsetningu
getur margfaldað möguleika fólks
til þátttöku, dregur úr einsemd og
lengir dvöl í sjálfstæðri búsetu.
Stærsta áskorunin er oft bara sú að
koma fólki út úr húsi,“ segir María
að lokum.

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Dugguvogur 10
104 Reykjavík
Sími 578 6300
skelin@skelin.is
www.skelinehf.is
38
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...þakkar eftirtöldum stuðninginn

Innrammarinn ehf

Fasteignasala Kópavogs

Bakarameistarinn

Auðhumla sf

B.J. vinnuvélar ehf

Auglýsingastofan EnnEmm

Benni pípari

Basti ehf

Bílamálun Egilsstöðum ehf

Fasteignasalan Gimli

Hvalur hf

SHV Pípulagnir

Hrunamannahreppur

Súðavíkurhreppur

Útfarastofa Íslands

Grísinn ehf

DMM lausnir ehf

Brúskur Hárstofa

Grófargil ehf bókhaldsþjónusta

Grýtubakkahreppur

DS Lausnir

Rafverkstæði I . B. ehf

Gröfuþjónusta Steins

Efri-Reykir ehf

Króm og Hvítt ehf

KK Kranabíll

Egersund Ísland

Lifandi Vísindi ehf

Rarik

Eignaverksmiðjan ehf

SS byggir

Verslunin Álfheimar

Eyjafjarðasveit

Ask arkitektar

Stéttarfélagið Samstaða

Félag Skipstjórnarmanna

Arttré ehf

Aldan - Stéttarfélag

Málarameistarar ehf

Ask arkitektar ehf

Samtök starfsmanna

Gilbert Úrsmiður

Franklin Covey

Reykhólahreppur

Gróðrastöðin Sólskógar ehf

Íslensk verðbréf ehf

Höfðakaffi ehf

Guðmundur Þórðarson - Lögmaður

Alþrif ehf

Árborg

Hagtak ehf

Vélaverkstæðið Þór ehf

Héraðsprent ehf

Hamraborg ehf

Vélsmiðja Suðurlands ehf

Skalli - Selfoss

Ísfrost ehf

Af k o m a

Viljum hafa áhrif
á okkar líf
Eldri borgarar í Rangárvallasýslu
Á landsfundi Landssambands eldri borgara, LEB, 2021
náðist þétt samstaða um aðgerðir í baráttumálum okkar
eldri í aðdraganda kosninga til Alþingis. Samþykkt
voru fimm áhersluatriði sem birt voru í einblöðungnum
„Eldra fólk vill hafa áhrif á eigið líf“ og dreift var til
aðildarfélaganna 56 og þau hvött til að hafa samband við
frambjóðendur í sínu kjördæmi.
Félögin hér á Suðurlandi tóku sig saman um aðgerðir.
Þannig sendum við um 200 manns á framboðslistum
allra framboða í Suðurkjördæmi einblöðunginn ásamt
hvatningu til að tala máli okkar. Auk þess mættu

stjórnarmenn FEBRANG á alla framboðsfundi sem
haldnir voru í sýslunni og komu áhersluatriðum okkar
á framfæri. Sama gerðu fleiri félög á Suðurlandi og í
öðrum kjördæmum.
LEB kynnti áhersluatriðin á fundum með forystumönnum stjórnmálaflokka og samtökum stéttarfélaga.
Ekki er vafi á að þessar samræmdu aðgerðir hafa áhrif.
Málefni aldraðra eru komin á dagskrá. Höldum áfram á
sömu braut, því dropinn holar steininn!

Hugsaðu vel
um augun! 10%
Viteyes Classic augnvítamínið er ætlað við aldursbundinni augnbotnahrörnun og tryggir rétta blöndu af
andoxunarvítamínum með sinki, lúteini og zeaxantíni,
samkvæmt AREDS 2 rannsókninni.

afsláttur
fyrir eldri
borgara

10% afsláttur fyrir eldri borgara í Eyesland
gleraugnaverslunum.

Fæst í öllum helstu apótekum
og Eyesland gleraugnaverslun.

40
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Með baráttukveðjum
Stjórn Félags eldri borgara í Rangárvallasýslu
- FEBRANG.

...þakkar eftirtöldum stuðninginn

Sel sf

Lk pipulagnir ehf

Dressmann ehf

Sigurgeir G. Jóhansson ehf

KÞ Verktakar ehf

Sæplast ehf

Járnsmiðja Óðins

Lamb-inn Eyjafjarðarsveit

Verkhönnun ehf

Skipalyftan ehf

Þorbjörn Fiskanes

Stykkishólmsbær

Stjórnendafélag Austurlands

Tjörneshreppur

Fiskmarkaður
Þórhafnar

Skolphreinsun Ásgeirs

Dynkur ehf
Samtals ehf

Skorri ehf

Steinull ehf
Baugsbót ehf

Skotfélag Reykjavíkur

VGH Mosfellsbæ

Starfsmannafélag Vestmannaeyja

THG Arkitektar

K16byggingar og viðhald ehf

Máni Verktakar ehf

Tengi ehf

Endurskoðun Vestfjarða

Trévangur ehf

Reykjavíkurborg

Ping Pong .is

Garðabær

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga

KOM ehf

Skeiða og Gnúpverjahreppur

Normx

Minilik eþíópískt veitingahús

Bílasmiðurinn ehf

Mosfellsbakarí

Sónn rafeindaþjónusta

Múrey ehf

Gjögur ehf

Rafsvið ehf

Gluggaiðjan Ölfusi ehf

Ó Johannsson
& Kaaber ehf
Landssamband
Lögreglumanna
Rima Apótek
Nonni Litli
Meitill - GT Tækni ehf
Eiríkur J
Ingólfsson ehf
Bókráð ehf
Bolungarvíkurkaupsstaður
ThorShip
Akrahreppur

S tj ó r n m á l

Hvað segja
nýkjörnir
þingmenn?
Við leituðum til allra þingflokka um
viðhorf nýkjörinna þingmanna.
Spurningar voru tvær. Fulltrúar
fjögurra flokka svöruðu. Þar á
meðal er Bergþór Ólason, sem
er svo sem ekki nýkjörinn, en í
þingflokki Miðflokksins eru
aðeins tveir þingmenn,
Bergþór og Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson.

Spurningar eru þessar:
Samkvæmt lögum á að miða
hækkun lífeyris við áramót við
hækkun á almennum markaði.
Þetta hefur ekki verið gert.
Af hverju heldur þú að svo sé?
Munt þú beita þér fyrir að þessu
verðu breytt þannig að farið verði að
gildandi lögum?

til að stoppa þessa gliðnun. Það er
nú þegar orðinn alltof mikill munur
á lægstu launum og grunnlífeyri, en
það er algjört lágmark að það séu
ekki samþykkt fjárlög eftir fjárlög þar
sem gliðnunin eykst.

Kristrún Frostadóttir
Samfylkingu: Já ég tel mjög mikilvægt
að kjaragliðnun milli almenna markaðarins og þeirra sem fá greiðslur
í tengslum við örorku og ellilífeyri
verði stöðvuð. Við lögðum fram
breytingartillögu með fleiri flokkum í
minnihlutanum á fjárlögunum síðast
l a n dssa m b a n d
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Jódís Skúladóttir
Vinstri grænum: Samkvæmt 69.
gr. laga um almannatryggingar á
lífeyrir að breytast árlega í samræmi
við fjárlög hverju sinni. Bæturnar
eiga að taka mið af launaþróun, þó
þannig að þær hækki aldrei minna
en verðlag samkvæmt vísitölu
neysluverðs. Fjármálaráðherra
metur þessar forsendur við gerð
fjárlagafrumvarps, byggt á þessum
viðmiðum laga um almannan

Eyjólfur Ármannsson
Flokki fólksins: Flokkur fólksins
hefur ávallt barist fyrir því að
Alþingi virði skýr lagafyrirmæli 69.
gr. laga um almannatryggingar og
að lífeyrir almannatrygginga skuli
fylgja launaþróun.
Flokkur fólksins hefur ítrekað
mælt fyrir frumvarpi um að fjárhæðir
almannatrygginga taki breytingum
til samræmis við launavísitölu.
n

n
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Þannig mætti koma í veg fyrir kjaragliðnun vegna ákvarðana
stjórnmálamanna.
Frumvarp Flokks fólksins bíður
fyrstu umræðu á Alþingi.
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tryggingar. Með samþykki fjárlaga
á Alþingi er útreikningurinn orðinn
hluti af lögum.
Það er jákvætt að bætur haldi
í við verðlagsþróun því þá geta
þær hækkað þó svo að laun hækki
ekki. Að því sögðu tel ég rétt að
skoða hvort æskilegt væri, með
tilliti til til hagsmuna lífeyrisþega,
að skýra betur ákvæði 69.gr.
laga um almannatryggingar með
það að markmiði að forsendur
ákvarðana fjármálaráðherra
um breytingar á bótum séu sem
skýrastar, líkt og Umboðsmaður
Alþingis hefur bent á.
Bergþór Ólason
Miðflokknum:
Spurning 1: Samkvæmt lögum á að
miða hækkun lífeyris við áramót við
hækkun á almennum markaði. Þetta
hefur ekki verið gert. Af hverju heldur
þú að svo sé?
Fyrst er það að segja að stefna Miðflokksins um bættan hag eldri borgara
á Íslandi hefur alla tíð tekið mið af
þeirri stefnu sem formaður flokksins
og stofnandi hans setti fram þegar
hann leiddi ríkisstjórn Framsóknar og
Sjálfstæðisflokks 2013-2016. Stefnan
kvað á um að þegar búið væri að ná
tökum á eftirmálum bankahrunsins,
þar með talið Icesave og uppgjöri við
kröfuhafa hinna föllnu banka, þá yrði
sá árangur nýttur til þess verks að bæta
kjör eldri borgara þessa lands. Eins og
þekkt er orðið var þeim áformum ekki
fylgt eftir þegar breytingar urðu á stjórn
þeirrar ríkisstjórnar vorið 2016.
Hvað spurninguna varðar, þá
er hluti þessa vanda sem við er að
glíma hversu óskýr fyrirmælin eru
sem lögin ramma inn. Í 69. grein laga
um almannatryggingar segir „Bætur
almannatrygginga, svo og greiðslur
skv. 63. gr. og fjárhæðir skv. 22. gr.,
skulu breytast árlega í samræmi við
fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra
skal taka mið af launaþróun, þó
þannig að þær hækki aldrei minna
en verðlag samkvæmt vísitölu
neysluverðs.“
n

Kristrún Frostadóttir

Eyjólfur Ármannsson

Það má segja að með undirstrikaða
textanum hér að ofan sé löggjafinn
á sínum tíma að setja gólf, þ.e. neðri
mörk, hvað hækkun varðar, en að
öðru leiti sé fjármálaráðherra (og
Alþingi með samþykkt fjárlaga)
veitt nokkuð svigrúm til að meta
aðra þætti sem tekið er tillit til þegar
bætur hækka.
Að þessu skoðuðu blasir við
að verkefni Alþingis er að skýra
með hvaða hætti stjórnvöld skuli
framkvæma mat sitt á grundvelli 69.
greinar laganna við undirbúning og
framsetningu fjárlagafrumvarps.
Hitt er svo annað mál að þó að
bætur hefðu fylgt launavísitölu þá
eru kjör lífeyrisþega knöpp og stóra
verkefnið sem við okkur blasir er
að bæta þau heilt yfir. Það þarf að
gerast með grundvallar endurskoðun
á skerðingaþætti almannatryggingakerfisins, þar sem þeim sem geta
og vilja nýta starfskrafta sína eftir
að lífeyrisaldri er náð sé gert það
kleift án þess að skerðingar fari með
þær tekjur eins og kerfið gerir í dag.
Um leið þarf að tryggja þeim sem
það á ekki við um möguleikann á
áhyggjulausu ævikvöldi. Áhyggjulaust ævikvöld er markmið sem þarf
að stika leiðina að en ekki draumsýn
sem dregin er fram í aðdraganda
kosninga og gleymist þar á milli.
Spurning 2: Munt þú beita þér fyrir
að þessu verðu breytt þannig að farið
verði að gildandi lögum?
Eins og fram kemur í svari mínu
við fyrri spurningunni, þá er fremst
í röðinni að skýra það lagaákvæði
sem rammar inn ákvörðun um árlega
hækkun bóta. Þar þarf vilji Alþingis
að koma skýrt fram í stað þess að
matið sé að meginhluta til skilið eftir

Jódís Skúladóttir

Bergþór Ólason

hjá fjármálaráðherra og starfsmönnum fjármálaráðuneytisins.
Í ljósi þess að Miðflokkurinn
telur verkefnið stærra og flóknara
en bara lagfæringu á 69. grein laga
um almannatryggingar þá hafa
þingmenn flokksins lagt áherslu á
jafnan rétt óháð heilsu og aldri fyrir
alla eldri borgara. Þessu markmiði
var gerð góð skil fyrir síðustu
kosningar til Alþingis haustið 2021
með eftirfarandi áhersluatriðum:
• Eldri borgarar munu greiða
skatt á sama hátt og aðrir.
• Sá hluti lífeyrisgreiðslna sem
er fjármagnstekjur verður
skattlagður sem slíkur.
• Lífeyrir og aðrar hliðstæðar
bætur frá Tryggingastofnun
verða miðaðar við umsamin
lágmarkslaun og hækka í
takti við launavísitölu.
• Núverandi hindranir á
atvinnu eldra fólks verða
afnumdar.
Þessi leið Miðflokksins kæmi í
veg fyrir mismunun gagnvart eldri
borgurum og yrðu tækifæri þeirra
aukin. Aukið vinnuframlag þeirra
sem hafa vilja og getu til eykur
þjóðarframleiðslu og skatttekjur en
bætir einnig fjárhag lífeyrissjóða.
Stefna Miðflokksins í þessum
málum leiðir því til þess að allir
vinna, fái flokkurinn umboð til að
taka upp þráðinn þar sem frá var
horfið árið 2016.
Þingmönnum úr öllum flokkum
á Alþingi var boðið að svara
spurningunum. Fjórir þingmenn
svöruðu. Þingmenn annarra flokka
þáðu ekki boðið.
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ELDRA FÓLK VILL
HAFA ÁHRIF Á SITT
NÁNASTA UMHVERFI
KRÖFTUGT HEILSUÁTAK MEÐAL ELDRA FÓLKS

Áhersluatriði eldra
fólks í komandi
sveitarstjórnarkosningum
TRYGGJUM FJÁRHAGSLEGT SJÁLFSTÆÐI

Lágmarkslífeyrir fylgi lágmarkslaunum
Það þarf að vera sameiginlegt markmið þeirra sveitar
stjórnarfólks að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði eldra
fólks. Það er því eðlileg krafa að lágmarkslífeyrir fólks
verði aldrei lægri en umsamin lágmarkslaun á almennum
vinnumarkaði. Viðvarandi fjárhagslegt óöryggi skerðir
lífsgæði eldra fólks, stuðlar að verra heilsufari og minnkar
möguleika til sjálfsbjargar.
HÚSNÆÐISMÁL ERU SKIPULAGSMÁL

Fjölbreytt búseta eldra fólks
Stórkostlegur vandi blasir við á húsnæðismarkaði. Í skipu
lagsmálum sveitarfélaga verður að gera kröfu um að hluti
byggingarsvæða verði ætlaður fyrir félagslegar íbúðir og
leiguíbúðir fyrir eldra fólk. Eðlilegt er að sveitarstjórnir
hlutist til um byggingu leiguíbúða fyrir eldra fólk á við
ráðanlegu leiguverði. Mikilvægt er að endurskoða reglur
um húsnæðisbætur.
LITLAR ÍBÚÐIR SEM TENGJAST ÞJÓNUSTU OG SAMVERU

Lífsgæðakjarnar svara kröfu um öryggi
og samveru
Fjölga þarf lífsgæðakjörnum þar sem heimili og
þjónusta er tengd saman. Í lífsgæðakjörnum er að finna
minni leiguíbúðir sem tengjast hvers konar þjónustu,
skapa öryggi og samveru. Eldra fólk krefst fjölbreyttari
búsetuúrræða með valfrjálsri þjónustu í tengslum við
þjónustumiðstöðvar og heilsugæslu. Velferðartækni ætti
að vera mikilvægur þáttur í öryggi og bættri aðstöðu í
heimahúsum eldra fólks.

Heilsugæslan verði miðstöð heilsu
eflingar sveitarfélaga
Ríki og sveitarfélög þurfa að stórauka samvinnu sína með
það að markmiði að heilsugæslan verði vagga öldrunar
þjónustunnar í sveitarfélögunum. Heilsugæslan og
sveitarfélögin nálgist fólk fyrr á lífsleiðinni með skipulagðri
hvatningu til heilsueflingar og aukins heilsulæsis. Styðja
þarf við möguleika á heilsueflingu á vegum sveitarfélaga,
íþróttafélaga og félaga eldra fólks um land allt. Gerður verði
sérstakur samnningur milli sveitarfélaga, ríkisins, íþróttar
hreyfingarinnar og félaga eldra fólks um fjármögnun og
framkvæmd heilsueflingarátaks meðal eldra fólks.
ERU OKKAR ELSTU BRÆÐUR OG SYSTUR AFGANGSSTÆRÐ?

Fórnarlömb reksturs hjúkrunarheimila
Veikt eldra fólk eru fórnaralömb langvarandi skorts á
hjúkrunarrýmum og þolendur mannréttindabrota. Eldra
fólk dvelur vikum og mánuðum saman á Landspítalanum
þvert á gildandi lög og reglur. Mjög aðkallandi er að
endurskoða reglur um greiðsluþátttöku, aðgang að heil
brigðisþjónustu, hjálpartækjum og annari þjónustu á
hjúkrunarheimilum.
DRÖGUM ÚR HÚSNÆÐISKOSTNAÐI ELDRA FÓLKS

Afsláttur af fasteignagjöldum
Afsláttur sveitarfélaga af fasteignagjöldum er mikilvægur
til að draga úr húsnæðiskostnaði eldra fólks en hann er
mismikill eftir sveitarfélögum og tekjumörk breytileg.
Mikilvægt er að afslátturinn breytist í takt við breytingar
á fasteignasköttum og þannig sé tryggt að hann haldi
verðgildi sínu.
FESTA ÖLDUNGARÁÐ Í SESSI

Öldungaráð
Mikilvægt að öldungaráð hafi skýra stjórnsýslulega stöðu
í skipulagi sveitarfélaga og þeim gert kleift að gegna því
mikilvæga hlutverki sem lög kveða á um.
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ELDRA FÓLK VILL
HAFA ÁHRIF Á SITT
NÁNASTA UMHVERFI

Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni
Félag eldri borgara á Seltjarnarnesi
Félag eldri borgara Kópavogi
Félag eldri borgara Garðabæ
Félag eldri borgara Hafnarfirði
Félag eldri borgara Álftanesi
Félag eldri borgara Suðurnesjum
Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni
Félag eldri borgara Akranesi og nágrenni
Félag eldri borgara í Borgarnesi og nágrenni FEBBN
Félag aldraðra Borgarfjarðardölum
Aftanskin Félag eldri borgara í Stykkishólmi
Félag eldri borgara Grundarfjarðarbæ
Félag eldri borgara Snæfellsbæ
Félag eldri borgara Dalabyggð og Reykhólahreppi
Félag eldri borgara á Ísafirði og nágrenni
Félag eldri borgara Bolungarvík
Félag eldri borgara Önundarfirði
Félag eldri borgara VesturBarðastrandarsýslu
Félag eldri borgara Strandasýslu
Félag eldri borgara Húnaþingi vestra
Félag eldri borgara í Húnaþingi
Félag eldri borgara Skagafirði
Félag eldri borgara Siglufirði
Félag eldri borgara á Akureyri
Félag eldri borgara í Eyjafjarðarsveit
Félag eldri borgara í Grýtubakkahreppi
Félag eldri borgara í Dalvíkurbyggð

Félag eldri borgara Ólafsfirði
Félag eldri borgara Húsavík
Félag eldri borgara í Þingeyjarsveit
Félag eldri Mývetninga
Félag eldri borgara við Öxarfjörð
Félag eldri borgara Raufarhöfn
Félag eldri borgara við Þistilfjörð
Félag eldri borgara Vopnafirði og Bakkafirði
Félag eldri borgara Fljótsdalshéraði
Félag eldri borgara Borgarfirði Eystra
Félag eldri borgara Reyðarfirði
Félag eldri borgara á Eskifirði
Félag eldri borgara Norðfirði
Perlur, Félag eldri borgara Fáskrúðsfirði
Félag eldri borgara Djúpavogi
Félag eldri Hornfirðinga
Félag eldri borgara Selfossi
Félag aldraðra í Skeiða og Gnúpverjahreppi
Félag eldri borgara í Biskupstungum FEBB
Félag eldri borgara Hveragerði
Félag eldri borgara í Ölfusi
Félag eldri borgara Eyrarbakka
Félagið 60 plús í Laugardal
Félag eldri Hrunamanna
Félag eldri borgara í Rangárvallasýslu
Samherjar félag eldri borgara í Mýrdal
Félag eldri borgara í Skaftárhreppi
Félag eldri borgara Vestmannaeyjum
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Tómstundir

Ljósmyndaklúbbur

eldri borgara í Kópavogi
Starfið tekur á sig eðlilega mynd eftir Covid.

T

ómstundastarf eldri borgara
er oft í umræðunni víða um
land. Sveitarfélög leggja
talsvert upp úr því að gamla fólkið
hafi eitthvað að dunda við. Þau
leggja til húsnæði og aðstöðu svo
fólk geti hist og dundað sér saman
við hitt og þetta.
Gott dæmi um þetta má finna í
Gullsmára í Kópavogi. Þar fer fram
fjölbreytt starfsemi svo sem ýmiss
konar handavinna, útskurður,
skartgripagerð, myndlist og fleira.
Þar hefur jafnframt starfað
ljósmyndaklúbbur frá árinu 2012
og þrátt fyrir samkomubann
og ýmsar þrengingar á Covid
-tímanum er hann enn virkur.
Ef ég hef rétt fyrir mér er þetta
eini ljósmyndaklúbburinn fyrir
eldri borgara sem er starfandi en
á þessu ári eru 10 ár síðan hann
var stofnaður. Forsagan er sú

að Marsibil Tómasdóttir, sem er
mjög áhugasamur ljósmyndari, sá
auglýsingu frá ljósmyndaklúbbi
á vegum félags eldri borgara
á Álftanesi, sem Guðbjartur I.
Gunnarsson hafði stofnað. Hafði
hún mikinn áhuga á að taka
þátt í þessu starfi. Hún talaði við
þáverandi formann FEBK sem þá
var Kristjana Guðmundsdóttir.
Samþykkti hún að reyna að koma
þessu í gang þegar starfið hæfist
um haustið. Þegar að því kom var
Marsibil erlendis og fékk Kristjana
því Grétar Pálsson til að vera í
forsvari og leiða klúbbinn sem hóf
störf um haustið.
Síðan hafa fundir verið haldnir
hálfsmánaðarlega frá september
til maí. Félagar hafa farið saman í
stuttar gönguferðir eða skroppið í
dagsferð eitthvað út fyrir borgarmörkin til að taka myndir. Hefur

Kirkjulundur 19 | 210 Garðabær
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svo afraksturinn verið sýndur á
næstu fundum og á fésbókarsíðu klúbbsins en hún er aðeins
opin meðlimum klúbbsins. Einnig
höfum við farið í ljósmyndaferðir
út úr bænum nokkrum sinnum á
sumrin.
Nokkrir þekktir ljósmyndarar
hafa litið við, sýnt okkur myndir
og frætt okkur um leyndardóma
góðrar ljósmyndunar án þess að
taka nokkra greiðslu fyrir. Þá hafa
verið haldnar ljósmyndasýningar í
Gullsmára við mjög góðar undirtektir.
Síðustu tvö árin hefur ekki
verið fundarfært vegna Covid en þá
hefur internetið verið notað óspart.
Stjórnin hefur sett fyrir verkefni og
meðlimir skilað til eins félaga sem
hefur svo sett afraksturinn inn á
síðu klúbbsins. Þetta hefur gengið
mjög vel og með þessu móti hefur

klúbbur er enn í fullu fjöri undir
handleiðslu Ólafs Óskars Jónssonar
og eru þar hnýttar fallegar veiðiflugur annan hvern föstudag yfir
veturinn.
Við stofnun svona félagsskapar

gildir sama regla og nefnd var um
ljósmyndaklúbbinn: Hóa saman
nokkrum áhugasömum um málefnið, ekki byrja á kostnaðarsömum
námskeiðum heldur hjálpast að og
hafa gaman saman.

Guðbjartur I. Gunnarsson greinarhöfundur.

verið hægt að halda klúbbnum
gangandi þrátt fyrir fjöldatakmarkanir og samkomubann en þátttaka í
þessum verkefnum hefur verið
mjög góð.
Núverandi stjórnandi er Þórður
Kristjánsson og honum til fulltingis
er Eiður H. Eiðsson.
Til að koma svona klúbbi á
laggirnar er nauðsynlegt að byrja
á því að safna saman nokkrum
áhugasömum ljósmyndurum sem
geta hafið starfið. Ef vel er á haldið
fjölgar fljótlega í hópnum. Mikilvægt er að byrja ekki á því að efna
til viðburða sem kosta peninga.
Slíkt má ef til vill athuga seinna ef
almennur vilji er fyrir hendi.
Fluguhnýtingaklúbburinn
Stuttu eftir stofnun ljósmyndaklúbbsins stóð Marsibil fyrir því að
stofnaður yrði klúbbur um fluguhnýtingar. Þá höfðu nokkrir vinir,
frændur og barnabörn hist tvisvar í
mánuði heima hjá henni til að hnýta
flugur og loks kom sú hugmynd upp
að færa starfið niður í Gullsmára.
Marsibil nefndi hugmyndina við
Baldur sem þá var orðinn formaður FEBK og tók hann henni vel. Sá
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Sv í þ j ó ð

Garðurinn yfirbyggður
með glerþaki
Hjördís Rut Sigurjónsdóttir skrifar

Í

óvenjulegu fjölbýlishúsi fyrir
55 ára og eldri, í Jakobsberg í
útjaðri Stokkhólms, býr Selma
Jónsdóttir. Hún býr í Bovieraníbúðakjarna þar sem hugmyndafræðin felst í að fólk geti notið sín
í huggulegu umhverfi í samvistum
við aðra íbúa. Húsið er U-laga og
nær utan um fallegan garð með
glerþaki sem gerir það að verkum
að hægt er að njóta hans árið um
kring. Þar er 15-16 stiga hiti stærstan
hluta ársins og hægt að sitja úti og
njóta selskapar gesta eða nágranna
sem spila stórt hlutverk í lífi flestra.
Sænsku sumrin geta verið ansi heit
en Selma segir að í hönnuninni hafi
verið séð við því. Þegar mjög heitt er
úti opnast gluggar á glerþakinu og
viftur fara í gang.
Selma hefur búið í Svíþjóð í 40
ár og segir að ekki hafi komið til
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greina að flytja til Íslands til að
njóta efri áranna eins og börnin
hennar lögðu til. Hún vildi búa í
sama landi og börnin og barnabörnin en hún er hrædd um að lífið
hefði getað orðið einmanalegt ef
hún hefði ekki fundið svona góðan
stað til að búa á. Hún var 69 ára
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þegar hún flutti inn í íbúðakjarnann. Hún vildi minnka við sig og
flytja á meðan hún væri nógu hress
til að gera það sjálf. „Þegar ég flutti
hingað þekkti ég ekki neinn en
hér er fullt af eldhugum sem hafa
stofnað alls konar nefndir, eins og
skemmtinefnd og garðyrkjunefnd.

Gengið er inn í íbúðirnar af svölum.

Það er 15-16 stiga hiti stærstan hluta ársins og hægt að sitja úti og njóta selskapar gesta
eða nágranna sem spila stórt hlutverk í lífi flestra.

„
Húsið er U-laga og nær utan um fallegan garð með glerþaki sem gerir það að verkum að
hægt er að njóta hans árið um kring.

Þetta byggist á að við búum þetta
til sjálf. Hér eru 48 íbúðir og um 70
einstaklingar sem hafa alls konar
og ólík áhugamál,“ segir Selma.
Nágrannarnir mikill félagsskapur
Til að ganga inn í bygginguna er farið
í gegnum garðinn þannig að samneyti
íbúanna verður talsvert fyrir vikið. Þar
hittast þau líka, sitja úti og spjalla,
fara í göngutúra eða stunda garðrækt.
Þar úti er tjörn með fiskum og völlur
til að spila leik sem kallaður er ‚boule‘
sem spilaður er með kúlum á möl og
mjög vinsæll í Svíþjóð. Selma segir
íbúana hafa ólík áhugamál og að
allir geti fundið þeim farveg innan
samfélagsins. „Ein hefur mikinn
áhuga á að baka og svo getur fólk
mætt í kaffi og borgað 25 krónur
sænskar [um 350 íslenskar krónur]
fyrir góðgætið. Aðrar tvær hafa
gaman af því að elda og þá kostar
matur og eftirréttur 50 krónur [rétt
um 700 krónur] og þetta er mjög
vinsælt. Svo grillum við saman alla
miðvikudaga þegar veður er gott.“
Fyrst þegar blaðamaður hringdi
var Selma upptekin við að spila
bridge sem er á dagskrá fjórum
sinnum í viku. Saman keyptu íbúarnir

Meira að segja eru pálmatré í vinalegum
og hlýlegum garðinum.

bridge-borð og þeir sem kunna spilið
vel sjá um að kenna þeim sem hafa
minni reynslu. „Það er líka ef mann
langar að ferðast eitthvað þá er alltaf
einhver til í að fara með. Einu sinni sá
systir mín Hildur um að taka á móti 16
manna hópi sem kom til Íslands. Við
fórum í Vík í Mýrdal, Gullna hringinn
og á Snæfellsnes. Allir voru svakalega
ánægðir. Við fengum líka gott veður
allan tímann. Svo er ég líka nýlega
komin frá Jórdaníu,“ segir Selma og
undirstrikar hvað það veiti henni
mikil lífsgæði að vera í svona góðu
sambandi við nágranna sína.

Auðvitað hafa ekki
allir áhuga á öllu sem er
að gerast og fólk tekur
mismikinn þátt. En tvisvar
á ári eru haldnar stórar
veislur þar sem flestir taka
þátt og því þekkjast allir.

Gæti ekki búið á betri stað
„Auðvitað hafa ekki allir áhuga á
öllu sem er að gerast og fólk tekur
mismikinn þátt. En tvisvar á ári
eru haldnar stórar veislur þar sem
flestir taka þátt og því þekkjast allir,“ segir Selma. Þessi kjarni var sá
fyrsti sinnar tegundar í Stokkhólmi
og nágrenni og segir hún áhugann
hafa verið gríðarlegan. Nú er verið
að byggja annan slíkan sunnan við
borgina í nálægð við heimili dóttur
Selmu. „Hún vill að ég flytji þangað
en ég vil ekki flytja því hér á ég svo
marga vini.Ég get ekki hugsað mér
betri stað að búa á og aðrir elska
að koma hingað,“ segir Selma og
þegar hún fær til sín gesti verða
þeir alveg heillaðir. Garðurinn
nýtist ekki bara íbúunum því þar er
líka hægt að njóta sín með gestum.
Ein gestaíbúð er í húsinu sem
hægt er að leigja til skemmri tíma.
Kona kemur einu sinni í viku og
stýrir líkamsrækt, haldin hafa verið
námskeið í málaralist og sönghópar
mæta af og til á svæðið til að
skemmta viðstöddum.
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FÓRU MEÐ ÚR HÓFI

PÍLÁRI

JURT

FYRSTUR

TITRA

BOTNFALL

ERFIÐA

GENGUR
FYRIR
SKJÓTT

UMFRAM

FRESTA
6

SIGLA

FIMMTÍU

RÓLEGAN
SKRAPI

Í RÖÐ

STAÐFESTA
1

MÁS

SETT

LEIKFANG
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FÚI

BYRÐI

SKJÓTUR

GEFAST
UPP

Í FÉLAGI

GORTA

LEIKUR

STAFUR
3

HVIÐA

MISSIR

ATORKA

ÖFUG RÖÐ

FORMAST

KURR

ERFIÐI

ÓNÆÐI

STUTTNEFNI
YFIRHÖFN

ÓVÆTTUR
SPROTI

VÍTA

EFLA

BÍSA
GÆLUNAFN

FJARSTÆÐA

SKURÐBRÚN

VINNUVÉL

VIÐMÓT

SLAGA
7

GRIPIÐ

KNÉSETJA

ÖFUG RÖÐ

ÖFUG RÖÐ

VIÐLEITNI

2

NÆÐA

HEPPNAST

ÞÁTTTAKANDA

STÓLL

STAFUR

DÁÐ

STAUR

ÁNÆGJA

EINBLÍNA

4

5

TÆMA

GRETTA

MYLJA
ÞYRFTI

UPPTÖK
ÞOLINMÆÐI

GJALDA

FIMMTÍU

ÖFUG RÖÐ

ÞÚSUND

TVEIR EINS

SKJÖGUR

ÆSTUR

GLYMJA
EINDREGINN

MÆTA
2

HÓPUR
UNAÐUR

DRYKKUR

KLINGDI

1

ÚTHEY

SINNA

GLÆÐA
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Í þessari gátu á að finna hvaða bókstafi hver tala í reitunum stendur fyrir. Við gefum upp þrjá stafi og
góð byrjun er að setja þá stafi alstaðar þar sem við á í gátunni og rekja sig síðan áfram með ágiskunaraðferðinni. Gott ráð er til dæmis að leita uppi tölur sem líklega tákna tvöfalda samhljóða og þá stafi
sem telja má að séu algengari en aðrir. © 2018 KrazyDad.com
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Jigsaw Sudoku #6

9

5
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Challenging Jigsaw Sudoku by Krazydad, Volume 1, Book 53

3

6

3 6 1
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3

Notið tölustafina frá 1-9. Allir tölustafirnir eiga að koma í
hverja heildarlínu, lárétt eða lóðrétt, líka innan hvers 3x3ja
reita kassa. Sami tölustafur má ekki koma tvisvar fyrir í sömu
heildarlínu (9 reita) lárétt eða lóðrétt, og ekki heldur innan
hvers kassa.

What goes in must come back out.
-- Van Mizzell, Jr.

Óregluleg Sudoku

5

Jigsaw Sudoku #8
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1
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Í óreglulegum sudoku eru kassarnir fyrir hina 9 tölustafi ekki
reglu-legir en þrautin er eftir sem áður sú sama. Það er að
eingöngu má nota hvern tölustaf frá 1 upp í 9 í hverjum kassa,
þótt hér séu þeir óreglulegir og að í hverri línu, lárétt og
lóðrétt gildir það sama og í öðrum sudogu að aðeins má hver
tala koma fyrir einu sinni.
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