
Formannafundur LEB 27.2. 2023 kl. 13:00 í húsi BSRB að Grettisgötu
89, Reykjavík. Zoom fundur að hluta

Mættir voru Helgi Pétursson (LEB), Þorbjörn Guðmundsson (LEB),  Sigurbjörg
Gísladóttir (Reykjavík), Jóna Ósk Guðjónsdóttir (Hafnarfjörður), Ásgerður Pálsdóttir
(Félag eldri borgara í Húnaþingi), Ingibjörg Sverrisdóttir (Reykjavík), Drífa Sigfúsdóttir
(Félag eldri borgara Suðurnesjum), Sigrún Camilla Halldórsdóttir (Félag eldri borgara á
Ísafirði og nágrenni), Ragnar Jónasson (Kópavogi), Jónas Sigurðsson (Mosfellsbæ),
Margrét Guðmundsdóttir (Samherja Mýrdal), Ólafur Baldursson (Siglufirði), Sigurlín
Sveinbjarnardóttir (Hveragerði), Guðrún Benediktsdóttir (Fljótdalshéraði), Viðar
Eggertsson (LEB), og Jón Ragnar Björnsson (FEBRANG Rangárvallasýslu), sem ritaði
fundargerð.

Á Zoom: Finnur Birgisson (Reykjavík), Ingunn Ásdís (Skagafirði), Kristjana Bergsdóttir
(Raufarhöfn), Guðrún Eyjólfsdóttir (Suðurnesjum), Grétar Guðmundsson (Grenivík), Elín
Siggeirsdóttir (Biskupstungum), Kristbjörg Ólafsdóttir (Seltjarnarnesi), Halldór
Sigurðsson (Ölfusi), Dóra Sverrisdóttir (?), Hulda Magnea (Eyjafirði), Guðbjörg
Sigurðardóttir (Hornafirði), Símon (?), Þór Vilhjálmsson (Vestmannaeyjum).

Yfirskrift fundarins:

Helgi Pétursson setti fund og bauð viðstadda velkomna svo og fundarmen á Zoom.
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Kjaranefnd og stjórn LEB standa fyrir fundinum.

Kjaranefnd hefur að undanförnu skoðað aðgerðir í kjaramálum, en lítið hefur miðað þrátt
fyrir víðtæk og almenn áköll okkar um allt land.

Þorbjörn tók við  og fór yfir slæður/glærur

Nánast ekkert hefur gerst og ráðamenn spyrja steinhissa hvað eftir annað: Hvað viljið
þið?
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Hvað fundarmenn sögðu
● Hækkun frítekjumarks lífeyrisgreiðslna úr 25 í 100 þús. Kostar líklega rúma 16

milljarða kr. Brúttó.
● Útreikningar sýna að eldri borgarar leggja 40 milljarða til á sveitarstjórnarstiginu,

sveitarfélögin verja aðeins 30 milljörðum til þessa hóps.
● Mikilvægt að við eldri stöndum saman um tillögur til úrbóta.
● Staðan mjög erfið hjá eldri útlendingum.
● Margar íslenskar konur unnu hlutastörf. Lífeyrisgreiðslur því mjög lágar.
● Eldri bændur og bændakonur hafa lélegan lífeyrissjóð.
● Kerfið er allt mjög þungt í vöfum. Leggja megináhersluna á þá sem verst eru

staddir.
● Þau á lægstu laununum númer 1, 2 og 3.
● Megináhersla á þá sem lægst hafa launin.
● Þarf að hafa plan A og B.
● Við þurfum skilning almennings.Fleiri atriði hafa áhrif en launin.
● Við erum alltaf með sömu kröfurnar, sömu klisjurnar. -Hvernig fáum við fólk til að

hlusta á okkur?
● Ellilífeyrir hefur hækkað um 90% frá 2010, en laun um 140%.
● Alltaf verið að tala um það sama. Á að skipta jafnar, nóg er til!
● Ráðamenn virðast lítið skilja.

Skipt um gír!
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Hvað fundarmenn sögðu í öðrum gír:

● Þau vilja ekki hlusta. Stéttarfélögin hafa ekki tekið okkur með. Verðum að skrifa
greinar í blöð og á vef.

● Hvað í ósköpunum getum við gert? Við erum dálítið afskrifuð.
● Gerum eitthvað nýtt og róttækt. Eigum við að faðma Alþingishúsið?
● Dropinn holar steininn og myndar skessukatla á þúsundum ára. Gefumst aldrei

upp!
● Krefjumst aðgerða strax!
● Stefna Gráa hersins komin til Mannréttindadómstólsins.
● Aðildarfélögin hvött til að lofa Gráa hernum fjárstuðningi ef á þarf að halda.
● Er hægt að fá Kveik til að fjalla um málefni okkar?
● Fyrir næstu kosningar: Fara í fótspor frambjóðenda, eða enn betra: fara á undan

frambjóðendum á vinnustaði, upplýsa starfsfólk, sem getur svo spurt
frambjóðendur af þekkingu!

● Byrja á Alþingi 🙂.

Fleira ekki gert og fundi slitil kl.16.

Jón Ragnar Björnsson
Fundarritari
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