4 Fréttir

Vigdís skæð á Alþingi:

Sakaði stjórnina
um mörg stjórnarskrárbrot
„Því miður kemst ríkisstjórnin upp
með þessi brot án þess að gera
neitt,“ sagði Vigdís Hauksdóttir,
þingkona Framsóknarflokksins, á
Alþingi á þriðjudag í umræðum um
fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá. „Ég er nýbúin að fara yfir
stjórnarskrárbrot ríkisstjórnarinnar á þeim rúmum þremur árum
sem hún hefur setið hér,“ sagði
Vigdís og hóf upptalninguna á nýföllnum gengislánadómi Hæstaréttar. Þá nefndi hún dóm sem féll
umhverfisráðherra í óhag þegar
hann neitaði að staðfesta skipulag
Flóahrepps. Hún nefndi ógildingu
stjórnlagaþingskosningarinnar og
þjóðaratkvæðagreiðslur um Icesave-samninga. Hún endaði svo
upptalninguna á úrskurði jafnréttisnefndar gegn Jóhönnu Sigurðardóttur. „Þannig að brotaferillinn er
orðinn mjög langur. Hér erum við
að tala um þrjá dóma og úrskurði
Hæstaréttar. Jafnvel tvo stærstu
dómana og tvær þjóðaratkvæðagreiðslur.“ Tekið skal fram að umhverfisráðherra var ekki sagður hafa
gerst brotlegur við stjórnarskrá í
máli Flóahrepps sem og að hvorug
lögin sem greitt var atkvæði um í
þjóðaratkvæðagreiðslu eru í gildi.
Að lokum má nefna að forsætisráðherra var úrskurðaður brotlegur
við jafnréttislög en var ekki dæmdur
brotlegur við stjórnarskrá, þótt þar
sé kveðið á um jafnan rétt karla og
kvenna.

Hreyfingin
endurlífgar
stjórnina
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, sagði á
Alþingi á miðvikudag að það
væri ljóst að Hreyfingin ætlaði
að halda ríkisstjórninni á lífi.
Umræða fór fram á Alþingi á
miðvikudag um tillögu Þórs
Saari um meðferð frumvarps
stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga – og breytingartillögu
meirihluta stjórnarflokkanna
og Hreyfingarinnar við þá tillögu. Stjórnarandstaðan er
ósátt og gagnrýnir breytingartillögurnar harðlega og segir að
verið sé að þröngva málinu í
gegn um þingið með stuðningi
Hreyfingarinnar.
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Miðvikudagur

Berst við skuldir
og hjálpar öðrum

■ Þórhallur Heimisson hjá umboðsmanni skuldara
Vondur tími Þórhallur segist
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etta var vondur tími til að fara
að stækka við okkur,“ segir
Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju,
sem er einn af fjölmörgum
Íslendingum sem hafa leitað úrræða
hjá umboðsmanni skuldara vegna
skuldavanda.
Þórhallur lagðist í framkvæmdir
við heimili sitt í Hafnarfirði fyrir hrun
og stóð í skilum með greiðslur á lánum allt þar til í október árið 2008, en
Þórhallur lét byggja bílskúr við húsið
sitt.

hafa stækkað við sig á vondum
tími. Hann lét byggja bílskúr við
húsið sitt árið 2008.

Hefur ekkert að fela

„Til þess að reyna að koma þessu
þannig fyrir að maður gæti gengið frá
þessum málum þá fór ég til umboðsmanns skuldara, eins og margir aðrir sem hafa lent í svipuðu. Það hefur
gengið vel og vonandi getur maður
þá klárað það mál. Ég hef ekkert að
fela og skammast mín ekkert. Ég er
að reyna að standa í skilum. Maður
borgaði allt jafnóðum fram að október
2008,“ segir Þórhallur sem er ánægður
með þau úrræði sem bjóðast hjá umboðsmanni skuldara.
„Það hefur verið mjög gott að geta
gert það því þarna eru leiðir til að
vinna sig í gegnum þetta í stað þess
að vera að stinga af frá hlutunum. Mér
skilst að staðan sé þannig að verið sé
að ganga frá þessu og þetta farið þessa
eðlilegu leið,“ segir Þórhallur sem segist hafa borgað hverjum einasta iðnaðarmanni algjörlega í topp fram að
hruni.
„Síðan hefur maður verið að reyna
að vinna úr því þannig að við séum alveg heiðarleg gagnvart þeim. Það náttúrulega brustu allar forsendur nánast
á einu ári,“ segir Þórhallur.

Hjálpar öðrum
varðandi skuldavanda

Þórhallur þekkir ekki skuldavandann aðeins af eigin raun, heldur hefur
hann veitt mörg viðtöl í kirkjunni sinni
þar sem ýmis vandamál eru rædd, þar
á meðal peningavandamál.
„Ég er með viðtalsþjónustu alla
morgna í kirkjunni hjá mér. Þangað
kemur fólk í viðtöl alla daga vikunnar
og það er yfirleitt frá hálf níu til tólf alla

iess
járnsmíði

daga. Það eru hjónavandamál, peningavandamál drykkjuvandamál og
fíkniefnavandamál,“ segir Þórhallur
sem tekur fram að margir hafi lent í
hjónabandserfiðleikum eftir bankahrunið vegna skuldavandamála.
Þessa viðtalstíma hefur Þórhallur
veitt nánast í hverri viku í sextán ár.
„Ég hef aldrei tekið svo mikið sem eina
krónu fyrir viðtölin né annað. Maður
er búinn að fara í gegnum þetta með
svo mörgum. Maður þekkir þetta sjálfur líka og með sína fjölskyldu. Maður
þakkar þó fyrir að það séu leiðir til að
ná þessum hlutum á hreint aftur og
vonar að flestum takist það,“ segir Þórhallur.

Búseta þeirra sem leita aðstoðar

Tæplega 4.000 sótt um

Austurland

Embætti umboðsmanns skuldara tók
til starfa 1. júní árið 2010. Umsóknir um greiðsluaðlögun eru 3.878 frá
því að embættið tók til starfa til 17.
febrúar 2012.
Samkvæmt upplýsingum frá embættinu eru 1016 umsóknir af þeim í
vinnslu, þar sem verið er að taka afstöðu til þess hvort heimild til greiðsluaðlögunarumleitana er samþykkt.
Búið er að taka afstöðu til 2.862
mála. Af þeim eru hafa 2.321 fengið
heimild til greiðsluaðlögunarumleit-

Hér sést hvernig
umsækjendur skiptast
eftir búsetu. Þar eru íbúar
höfuðborgarsvæðisins í
yfirgnæfandi meirihluta.
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ana 264 afturkölluðu umsókn sína og
277 var synjað um heimild til greiðsluaðlögunarumleitana.
Af þeim 2.321 sem fengu heimild
til greiðsluaðlögunarumleitana eru
1.861 hjá umsjónarmanni þar sem
verið er að leita samninga. Þeir sem
hafa fengið fullbúinn samning eru 426.
Heimild til greiðsluaðlögunar hefur

Aldur umsækjenda
Skipting umsækjenda eftir aldri.
Fólk á fertugsaldri
er þar í yfirgnæfandi meirihluta.
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verið felld niður hjá 28 eftir að
viðkomandi var úthlutað umsjónarmanni.
Samningar hafa ekki tekist hjá 6,
sem hafa í kjölfarið fengið nauðasamning hjá dómstólum.

Höfuðborgarbúar á fertugsaldri

Þegar litið er yfir aldur þeirra sem
sækja um greiðsluaðlögun kemur í
ljós að flestir þeirra eru eru á fertugsaldri, eða um 32,7 prósent. Fólk á
fimmtugsaldri kemur þar á eftir, eða
tæp 27 prósent.
Þegar litið er yfir búsetuskiptingu
þeirra sem sótt hafa um greiðsluaðlögun kemur í ljós að yfirgnæfandi
meirihluti þeirra sem sótt hafa um er
búsettur á höfuðborgarsvæðinu,
rúmlega 68 prósent. Níu prósent
þeirra sem sótt hafa um eru búsett á Suðurnesjunum og tæp átta
prósent á Suðurlandi.
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