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Sterk krafa er um það í samfélaginu að þingmenn snúi bökum saman og móti lausnir og 

úrræði fyrir heimili og fyrirtæki í vanda. Okkar mat er að þetta verkefni sé það mikilvægasta 

sem liggi fyrir þinginu um þessar mundir.  

 

Því er miður að umræður og ágreiningur um breytingar á stjórnarskránni taki jafnmikinn tíma 

frá störfum Alþingis og raun ber vitni. Mikil gagnrýni hefur komið fram á frumvarpið frá 

sérfræðingum og öðrum umsagnaraðilum og fyrir liggur að ekki er samstaða um málið á 

þingi. Við erum tilbúin til að gera nauðsynlegar breytingar á stjórnarskránni en þær verða að 

vera vel undirbúnar og vandaðar. 

 

Það er hins vegar óásættanlegt að umræður um breytingar um stjórnarskrána yfirskyggi allt 

annað og taki tíma Alþingis frá öðrum þýðingarmiklum málum sem rík samstaða er um að 

ljúka á þingi. Við teljum að Alþingi verði að koma sér saman um að forgangsraða þingmálum 

eftir mikilvægi þeirra fyrir heimilin og atvinnulífið í landinu, hve mikið liggur á þeim og hve 

rík samstaða er um málin á þingi. Lítill tími er til stefnu á Alþingi og miklu skiptir að 

flokkarnir komi sér saman um markvisst verklag sem skili árangri.  

 

Þingflokkur sjálfstæðismanna leggur því fram þá tillögu til sátta að ákveðin þingmál verði 

tekin fram fyrir á dagskrá og afgreidd með hraði á þingi. Við leggjum sérstaka áherslu á 

eftirfarandi þingmál og lýsum okkur jafnframt reiðubúin til viðræðna um framgang annarra 

mikilvægra mála: 

 

 Frumvarp um greiðsluaðlögun fasteignaveðlána 

 Frumvarp um heimild til samninga vegna álvers í Helguvík 

 Breytingar á tekjuskattslögum (vaxtabætur) 

 Þingsályktunartillaga um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum 
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