
sþ. 114. Fyrirspurnir.
Frá Birni Ólafssyni.

I. Til fjármálaráðherra um ábyrgðir ríkissjóðs.

[71. mál]

1. Hversu miklu nema nú ábyrgðir ríkissjóðs, og hvernig skiptast þær á bæjar-
félög, ríkisfyrirtæki, opinberar stofnanir og einkafyrirtæki?

2. Hvaða aðilar hafa ekki getað staðið í skilum með ríkistryggð lán, hversu
mikið hefur ríkissjóður nú lagt fram vegna slíkra ábyrgða, og hvernig er útlit
um endurgreiðslu?

Il. Til sjávarútvegsmálaráðherra varðandi sildarverksmiðjur ríkisins.

Frá Birni Ólafssyni.

1. Hversu miklar voru skuldir síldarverksmiðja ríkisins 1. október 1948. Eru
skuldirnar í föstum lánum, hjá hverjum og með hvaða kjörum?

2. Hvernig er afkoma verksmiðjanna á þessu ári samkv. bráðabirgðareiknings-
skilum?

:~. f hversu mikilli ábyrgð stendur ríkissjóður nú fyrir síldarverksmiðjurnar?

TIl. Til ráðherra sjávarútvegsmála, varðandi afkomu síldveiða Hvalfirði veturinn
1947-48.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. Hve miklar voru "brúttó" tekjur af Hvalfjarðarsíldinni?
2. Hve mikið tap var á þessari atvinnugrein?

a. Hve mikið var tap ríkissjóðs?
b. Hve mikið var tap síldarverksmiðja ríkisins?
e. Hve mikið var tap útvegsmanna?

3. Hvaða ástæður lágu til, að þetta bjargræði orsakaði svo mikið og margþætt
fjárhagstjón?

IV. Til fjármálaráðherra um skuldir og ábyrgðir ríkissjóðs.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. Hve miklar eru fastar og lausar skuldir ríkissjóðs '?
2. Hverjir eru lánardrottnar ríkissjóðs, þar sem skuldin nemur milljón kr. eða

meira?
a. Hve mikið af lánunum eru samningsbundin með margra ára greiðsluákvæð-

um, og hve mikið mega teljast lausaskuldir.
4. Hve miklar eru ábyrgðir ríkissjóðs?
5. Hvaða bæjar- og sveitarfélög eða einstakir menn og stofnanir njóta aðallega

þessarar fyrirgreiðslu?
<1.Hvaða lántakendur, sem ríkið er í ábyrgðum fyrir, hafa lent í greiðsluvan-

skilum undangengin tvö ár?
7. Hve mikið hefur ríkið með þeim hætti orðið að greiða fyrir hvern einstakan

lántakanda?

V. Til menntamálaráðherra um notkun heimildar til kaupa á tímarita- og blaða-
safni Helga Tryggvasonar.

Frá Gísla Jónssyni.

Hefur ríkisstjórnin notað heimild í 22. gr. fjárlaganna, lið XX, til að kaupa
Limarita- og blaðasafn Helga Tryggvasonar bókbindara. og ef svo er, fyrir hvaða
verð er safnið keypt og með hvaða greiðsluskilmálum? Hefur safnið verið metið,
og ef svo er, af hvaða aðilum og fyrir hvaða verð?


