
sþ. 62. Fyrirspurnir. [55. mál]
I. Til ríkisstjórnarinnar um bifreiðakostnað ríkisins og opinberra stofnana.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.

1. Hvað hefur ríkisstjórn og ráðuneytin margar bifreiðar í þjónustu sinni og
hversu marga bifreiðarstjóra?

2. Hver varð kostnaður við bifreiðar þessar á árinu 1952?
3. Hversu margar eru þær bifreiðar aðrar, sem ríkissjóður greiðir kostnað

við að nokkru eða öllu leyti, og hversu miklu nam sá kostnaður 1952?
4. Hversu margar eru þær bifreiðar, sem opinberar stofnanir eða opinber

fyrirtæki greiða kostnað við að nokkru eða öllu leyti, og hversu miklu
nam sá kostnaður 1952?

5. Eftir hvaða reglum fer það, hvort rekstur bifreiðar er að nokkru eða öllu
leyti kostaður af ríkissjóði, opinberum stofnunum eða opinberum fyrir-
tækjum?

II. Til utanríkisráðherra um húsnæði leigt varnarliðsmönnum.

Frá Bergi Sigurbjörnssyni.

Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar, eða eru í undirbúningi af hálfu utan-
ríkisráðuneytisins til að losa það íbúðarhúsnæði handa húsnæðislausum
Reykvíkingum, sem herliðið eða erlendir menn á þess vegum hafa á leigu í
Reykjavik?

Ef engar ráðstafanir hafa verið gerðar né eru í undirbúningi í þessu efni,
hvernig stendur þá á því, að svo er ekki, þegar tekið er tillit til þess ástands,
sem nú ríkir í húsnæðismálum bæjarbúa?

III. Til fjármálaráðherra um ólöglega innfluttar vörur.

Frá Bergi Sigurbjörnssyni.

1. Hinn 17. nóv. 1952 barst fjármálaráðuneytinu bréflega ákæra frá Félagi
íslenzkra iðnrekenda (sbr. málgagn félagsins í ágúst s.l.) um það, að í
verzlunum hér á landi væru vörur, sem þangað væru komnar eftir ólög-
legum leiðum og ekki hefði verið greiddur af tollur.

Lét fjármálaráðuneytið þá þegar fram fara rannsókn vegna þessarar
ákæru? Ef svo var ekki, hverjar orsakir lágu þá til þess, að það var ekki
gert?

2. Hinn 1. apríl 1953 ítrekaði F. Í. I. þessa ákæru með bréfi til fjármála-
ráðuneytisins.

Var þá fyrirskipuð rannsókn vegna þessarar ákæru? Ef svo var ekki,
hverjar orsakir voru því valdandi, að svo var ekki gert?



3. Hinn 7. sept. s. I. endurtekur F. t. I. i þriðja sinn þá ákæru sína til fjár-
málaráðuneytisins, að hér séu á boðstólum tollsviknar vörur á frjálsum
markaði.

Hvað hefur sú athugun, sem fjármálaráðuneytið þá fól tollstjóra að
framkvæma, leitt i ljós?

4. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að fyrirskipa sakamálshöfðun gegn þeim
aðilum, sem brotlegir kynnu að reynast, ef ákærur F. 1. I. væru á rökum
reistar?

5. Hvernig er það tryggt almennt, að ekki séu hér á boðstólum tollsviknar
vörur á frjálsum markaði?

6. Hvaða sérstakar ráðstafanir hafa verið og eru gerðar til þess að komu í
veg fyrir það, að tollfrjálsar vörur hernámsliðsins á Keflavíkurflugvelli
séu á boðstólum hér í verzlunum eða á annan hátt?

IV. Til ríkisstjórnarinnar um lánveitingar út á smábáta.

Frá Karli Kristjánssyni, Eiríki Þorsteinssyni og Gísla Guðmundssyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar 5. des. 1952,um lánveitingar út á
smábáta og vátryggingar smábáta?

V. Til ríkisstjórnarinnar um notkun heimilda samkv. 22. gr. fjárlaga 1953 til at-
vinnubóta o. fl.

Frá Haraldi Guðmundssyni.

1. Hve miklu fé hefur ríkisstjórnin varið til að bæta úr atvinnuörðugleik-
um í landinu samkv. IV. lið 22. gr. fjárlaga, hverjum hefur verið veitt fé
í þessu skyni; hve mikið hverjum, hvaða skilyrði hafa verið sett fyrir
framlögum ríkissjóðs, og hvaða. framlög hafa komið á móti?

2. Hve miklar ábyrgðir og fyrir hvaða aðila hefur ríkisstjórnin tekizt á
hendur samkv. XVII. lið 22. gr. fjárlaga, hversu er háttað=tryggingum
fyrir lánunum, og hvaða loforð hafa verið veittum ríkisábyrgð samkv.
þessum lið?

3. Hefur ríkisstjórnin tekizt á hendur ábyrgð fyrir bæjarfélög þau, sem um
getur í XVIII. lið 22. gr. fjárlaga, og, ef svo er, með hvaða skilyrðum og
gegn hverjum tryggingum hefur ábyrgðin verið veitt?

VI. Til ríkisstjórnarinnar um lántöku fyrir Iðnaðarbanka Islands h/f.

Frá Eggert Þorsteinssyni.

1. Hvaða ráðstafanir hefur ríkisstjórnin gert til þess að útvega allt að 15
millj. kr. lán eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til Iðnaðar-
banka Íslands h/f, sem Alþingi heimilaði að taka með lögum nr. 29 16.
febr. 1953?

2. Hvenær telur ríkisstjórnin möguleika á því, að lánið fáist?

VII. Til ríkisstjórnarinnar um bátagjaldeyri.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.

1. Hve miklu nam bátagjaldeyrisálagið á árinu 1952?
2; Hver varð kostnaðurinn á sama tíma við framkvæmd reglnanna um báta-

gjaldeyri? .
VIII. Til félagsmálaráðherra um smáíbúðalán.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.

1. Hefur ríkisstjórnin notað að nokkru eða öllu leyti heimild I. nr. 97 1952,
um öflun lánsfjár til smáíbúðabygginga ?

2. Ef heimildin hefur ekki verið notuð að fullu, hvaða ráðstafanir hefur rikis-
stjórnin þá gert til þess að afla þess fjár, er á vantar?


