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366. – Stjórnarfundur LEB 2. febrúar 2023 

Kl. 10.00 - Haldinn sem fjarfundur. 

 
Mættir:  
Aðalstjórn: Helgi Pétursson, Drífa Sigfúsdóttir, Sigrún C. Halldórsdóttir, Ingibjörg H. Sverrisdóttir og 
Þorbjörn Guðmundsson.  
Varastjórn: Ásgerður Pálsdóttir, Ragnar Jónsson og Jónas Sigurðsson. 
 
Viðar Eggertsson skrifstofustjóri LEB sat fundinn og skrifaði fundargerð. 
 
 
Dagskrá: 
 

1. Fundargerð síðasta fundar 20.01.2023 
Samþykkt 
 

2. Kjaramál 
Þorbjörn sem jafnframt er formaður kjaranefndar stjórnaði umræðunni um kjaramál. 
 
Nú er í vinnslu hjá lögfræðingum kvörtun Gráa hersins til Mannréttindadómstóls Evrópu. 
Í framhaldi er kominn grundvöllur til frekari kjarabaráttu og þá er mikilvægt að gera upp við 
sig hvar megináherslur eiga að liggja. Sérstaklega að líta til lægstu tekjutíundanna. Hvernig er 
þeim best borgið?  
- Hækkun grunnlífeyris til lágmarkstaxta á vinnumarkaði? 
- Hækkun almenna frítekjumarksins? 
- Lækkun skerðingarprósentu úr 45% í 30%? 
Allt þetta kemur til álita. 

 
Mikilvægur liður í kjörum eldri borgara er viðunandi húsnæði, hvort sem það verði gert eldra 
fólki auðveldara að nýta eigið húsnæði áfram eða að skipta í hentugt húsnæði eftir getu til 
sjálfshjálpar, sem og hjúkrunarheimili. 
 
Einnig er þörf á að efla fulltrúa eldri borgara í öldungaráðum sveitarfélaga og þarf að halda 
netfund með þeim fyrir landsfund LEB. 
 
Mikilvægt að halda formannafund, helst sem staðfund, ekki seinna en í lok febrúar, til að 
móta tillögur fyrir landsfund LEB. 
 

3. Samstarf við Neytendasamtökin 
Neytendasamtökin eru að taka saman upplýsingar um netsvik. Þau munu kosta textagerð og 
hönnun á bæklingi. Bjóða LEB að fá efnið til útgáfu á bæklingi sem þá yrði prentaður á 
kostnað LEB til dreifingar meðal eldra fólks. 
Samþykkt 
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4. LEB blaðið 

Blaðið er í vinnslu hjá ritstjóra. Formaður kallaði eftir hugmyndum um efni og þessar voru 
nefndar: 
- Grein um öldungaráð. 
- Pistill um svokölluð ”fyrirmælasvik”. 
- Grein um rannsóknir sem hafa verið gerðar á hvernig húsnæði þyrfti að vera hannað svo 

væri hentugt fyrir eldra fólk. 
- Kjarnabyggðir á norðurlöndum. Drífa býðst til að skrifa um þær og á myndir til að hafa 

með. 
 

5. Önnur mál 
 
a) Landsfundur LEB 2023 
Fyrir utan hefðbundna dagskrárliði verði einkum þrjú málefni á dagskrá: 
- Kjaramál 
- Húsnæðismál 
- Öldungaráð 

 
 
Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 11.06 
Fundargerð ritaði Viðar Eggertsson 

 
 

 
 
Samþykkt af stjórn á stjórnarfundi 27. Febrúar 2023 
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