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F.h. málefnahóps um efnahagsmál.
Þar sem ekki tókst á landsfundi VG að ljúka tillögugerð um aðgerðir
varðandi skuldir vegna fasteignakaupa og í atvinnulífi, með tæmandi hætti,
ákvað hópur sá sem vann að þessum málum að halda áfram að vinna að
tillögugerð um þau mál.
Fyrst var boðað til fundar 1. apríl.  Á hann voru boðnir Björn Þ. Viktorsson
löfr. og fasteignasali  og Haraldur L. Haraldsson hagfræðingur.   Fundurinn
var vel sóttur.  Álfheiður Ingadóttir kom og skýrði þá löggjöf sem þá hafði
ýmist verið samþykkt eða var í meðförum þingsins. Haraldur og Björn
ræddu stöðu þessara mála.  Fóru bæði yfir tölulega liði þeirra og þær leiðir
sem til greina kæmu út úr mesta vandanum.
Voru fundarmenn á einu máli um nauðsyn almennra aðgerða til að aftra
alvarlegum félagslegum vanda sem annars myndi dynja yfir þjóðfélagið af
miklum þunga með margvíslegum og stórfelldum vandamálum og kostnaði
sem legðist bæði á heilbrigðis- og félagsmálakerfi hennar. Ekki vannst á
þessum fundi tími til að hefja mótun frekari tillagna og því ákveðið að boða
til annars fundar.
Næsti fundur var haldinn 9. Apríl.  Hann var allvel sóttur og var þar hafin
vinna við tillögugerð.  Ögmundur Jónasson kom á fundinn og urðu umræður
líflegar og gagnlegar.
Var Ögmundur beðinn að reyna að fá annaðhvort formann eða
varaformann flokksins til skrafs og ráðgerða þannig að vinna gæti orðið sem
skilvirkust á þeim stutta tíma sem til kosninga væri.
Fundur til að leggja endanlegan grunn að þessari tillögusmíð var boðaður
19. apríl.  Á þann fund voru boðnir m.a. að tillögu Ögmundar, Haukur
Ingibergsson, forstjóri Fasteignamats ríkisins,  Ingibjörg Þórðardóttir
formaður Félags fasteignasala og Gísli Tryggvason Talsmaður neytenda.
Hann komst ekki á fundinn.  En auk hinna tveggja sátu fundinn,
Svandís Svavarsdóttir flokkstjórnarmaður,  borgarfulltrúi og frambjóðandi í
Reykjavík,  Guðfríður Lilja Grétarsdóttir frambjóðandi í 1. Sæti í Kraganum,
Ögmundur Jónasson ráðherra og framjóðandi í Kraganum. Lilja Mósesdóttir
frambjóðandi í Reykjavík, Héðinn Björnsson, Þorvaldur Þorvaldsson,
Ámundi Loftsson, Ragnar F. Ólafsson og Vilhjálmur Árnason.



Ögmundur Jónasson stýrði fundinum sem var afar upplýsandi og gagnlegur
og ljóst að allir framangreindir hafa áhuga á þessu máli.
Þarna var viðruð sú hugmynd sem hin endanlega tillaga byggir á.  Ingibjörg
hvatti eindregið til stefnumörkunar sem miðaði að almennum aðgerðum.
Haukur upplýsti að fasteignamatið hefði yfir gagnagrunni að ráða sem hægt
værir að undirbyggja framkvæmd hennar á og taldi engin tormerki á
framkvæmdinni sem slíkri.  Hann upplýsti einnig að nú stæði yfir mikil
leiðrétting á fasteignamatinu sem gefið yrði út í lok maí n.k.  Hann taldi að
sá leiðrétti grunnur yrði tilvalinn viðmiðun þessara leiðréttinga ef til þeirra
kæmi.  Á þessum fundi var tillagan í raun fullmótuð og varð að
samkomulagi, m.a. við Svandísi Svavarsdóttur að  undirritaður ásamt
Vilhjálmi Árnasyni semdu yfirlýsingu sem á henni byggði. Og fylgir hún hér
með.
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