
sþ. 37. Fyrirspurnir. [37. mál]
I. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um ráðstafanir vegna bifreiðakostnaðar

öryrkja.
Frá Svavari Gestssyni.

Hvaða ráðstafanir hefur ríkisstjórnin undirbúið vegna þeirra öryrkja sem
þurfa nauðsynlega á bifreiðum að halda, en hafa nú orðið fyrir sívaxandi
rekstrarkostnaði bifreiðanna með hækkandi bensínverði ?

II. Til samgönguráðherra um þjónustu strandstöðvarinnar á Höfn Hornafirði.

Frá Helga F. Seljan.

Eru fyrírhugaðar breytingar á þjónustu strandstöðvarinnar á Höfn í Horna-
firði (Hornafjarðar-radíó)?

Ef svo er: 1hverju eru þær breytingar þá fólgnar og hvaða afleiðingar gætu
þær haft fyrir öryggi og þjónustu á þessu svæði?

III. Til landbúnaðarráðherra um framkvæmd þingsályktunar frá 22. maí 1979 um
beinar greiðslur til bænda.

Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.

1. Hvaða reglur hafa verið settar um rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins,
sem tryggi að bændur fái i hendur þá fjármuni, sem þeim eru ætlaðir,
um leið og lánin eru veitt?

2. Hvernig hefur framkvæmd þessara reglna gengið?
3. Hvað líður athugun á breytingum á greiðslu útflutningsbóta og niðurgreiðslna,

þannig að þær nýtist betur?
4. Hefur ríkisstjórnin fjallað um athuganir Stéttarsambands bænda á því,

hvernig haga mætti beinum greiðslum útflutningsbóta og niðurgreiðslna?
5. Tók fyrrverandi ríkisstjórn einhverjar ákvarðanir 1 þessum málum? Ef svo

er, hverjar voru þær?

IV. Til fjármálaráðherra um framkvæmd þingsályktunar frá 21. desember 1978um
sparnað í fjármálakerfinu.

Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.

1. Hvað hefur ríkisstjórnin gert til að beita sér fyrir sparnaði í fjármálakerfinu ?
2. Hver hefur orðið árangur af starfi nefndar þeirrar, sem þingflokkarnir

skipuðu samkvæmt ályktun Alþingis frá 21. des. 1978 til aðstoðar ríkis-
stjórninni?

3. Hefur einhverjum þeim markmiðum verið náð, sem nefnd eru í 2. mgr.
þingsályktunarinnar, og þá hverjum?

4. Hver var fjöldi starfsmanna í fjármálakerfinu við samþykkt þingsálykt-
unarinnar og hver er hann nú?



V. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra varðandi eftirlitsskyldu Trygginga-
stofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna og framkvæmd laga um heilbrigðis-
þjónustu.

Frá Alexander Stefánssyni.

1. Hvernig er háttað eftirliti Tryggingastofnunar ríkisins á gjaldtöku (gjald-
skrám) tannlækna og tannréttíngalækna, miðað við þær greiðslur er ríkið,
sjúkrasamlög og sveitarfélög greiða til þeirra skv. lögum?

2. Hversu há fjárhæð var greidd til þessara aðila gegnum kerfið árið 1978 og
það sem af er árinu 1979?

3. Hvernig er háttað eftirliti Tryggingastofnunar ríkisins með gjaldtöku og
greiðslu til lækna i heiIsugæslukerfinu almennt?

4. Hvað líður útgáfu margræddra reglugerða varðandi framkvæmd laga um
heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978 (áður nr. 56/1973)?

5. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar af hálfu heilbrigðismálaráðuneytisins til
að jafna þann mikla aðstöðumun sveitarfélaga sem er varðandi greiðslu
kostnaðar við rekstur heilsugæslustöðva, sem ekki eru reknar i beinum
tengslum við sjúkrahús?


