
sþ. 285. Fyrirspurnir. [135. mál]
I. Til ríkisstjórnarinnar um verzlunarstarfsemi Sölunefndar setuliðseigna.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

1. a. Hverjir eru nú aðalmenn og varamenn í svonefndri Sölunefnd setuliðs-
eigna, sem annazt hefur nokkuð á annan áratug sölu á hvers konar
úrgangsvarningi frá herstöðinni og varnarliðinu í Keflavík?

b. Hverjir hafa átt sæti í nefndinni s. l. 10 ár?
2. Hvernig er vali manna í nefndina háttað, og hvaða stjórnarvöld ákveða

menn í þessa þýðingarmiklu nefnd?
3. Starfar Sölunefnd setuliðseigna samkvæmt lögum, og undir hvaða ráðuneyti

heyrir starfsemi hennar?
4. Hverjar hafa tekjur orðið af sölustarfsemi nefndarinnar ár hvert, síðan hún

hóf sölustarfsemi sina?
5. Hafa nefndarmenn þóknun fyrir störf sín i Sölunefnd setuliðseigna, og ef

svo er, þá hverja, hvort sem vera kynni í fríðindum eða beinni launa-
greiðslu?

6. Hversu fjölmennt starfslið er í þjónustu nefndarinnar við skrifstofustörf,
afgreiðslustörf, flutninga vörunnar og alla dreifingu hennar?

7. Hvernig er háttað verðlagningu og bókhaldi vegna söluvörunnar við afhend-
ingu hennar í hendur nefndarinnar, svo og við endursölu varningsíns til
landsmanna?

8. Hverjir annast endurskoðun á bókhaldi, vegna þessarar víðtæku verzlunar-
starfsemi?

9. Hvar hefur nefndin geymslustaði fyrir varning sinn?
10. Hefur sölunefnd setuliðseigna komið sér upp eigin vöruskemmum og verzl-

unarhúsnæði, eða hefur hún einungis leiguhúsnæði til afnota?
Ef aðeins er um leiguhúsnæði að ræða, hverjir eru þá eigendur þess,

og hve hárri upphæð hefur leigan numið ár hvert?
ll. Er það rétt, að Sölunefnd setuliðseigna hafi í öndverðu byrjað sölu sjón-

varpstækja, er hentuðu Keflavíkurstöðinni, og ef svo er, hversu mörg
sjónvarpstæki hefur nefndin þá selt á sínum vegum sem menningartæki
til heimilisþarfa hér álandi?

II. Til sj:.j.varútvegsmálaráðherra um bótagreiðslur Aflatryggingasjóðs.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

Hve miklar bætur hafa verið greiddar úr Aflatryggingasjóði síðastliðin 5 ár,
hvert árið um sig og í heild:
a. A Vestfjarðasvæðið?
b. A Norðurlandssvæðið?
c. A Austfjarðasvæðið?
d. Til Vestmannaeyja?
e. A Faxaflóasvæðið?
f. Til útgerðarstaðanna á Snæfellsnesi?

III. Til félagsmálaráðherra um aðstoð til vatnsveitna.

Frá Birni Fr. Björnssyni og Halldóri E. Sigurðssyni.

Hvað líður athugun á frv. því til breytinga á lögum nr. 93 5. júní 1947,
um aðstoð til vatnsveitna, sem vísað var til ríkisstjórnarinnar á síðasta Al-
þingi?

IV. Til fjármálaráðherra um ríkisábyrgðir.

Frá Halldóri E. Sigurðssyni og Helga Bergs.

1, Hve mikið hefur ríkisábyrgðasjóður greitt vegna ríkisábyrgða á árinu 1964,
fyrir hverja og hve mikið fyrir hvern aðila?

2. Hvaða einstaklingar og fyrirtæki skulda ríkisábyrgðasjóði í árslok 1964,
og hver er skuld hvers um sig?


