
sþ. 68. Fyrirspurnir. [59. mál]
I. Til viðskiptamálaráðherra um setningu reglna um tilboð í verk samkvæmt út-
boðum.

Frá Þorvaldi Garðari Kristjánssyni, Sveini Guðmundssyni
og Jónasi G. Rafnar.

Hvað líður störfum nefndar, sem viðskiptamálaráðherra skipaði 18. des-
ember 1959 til að athuga þann hátt, sem á er um tilboð i verk samkvæmt út-
boðum, og gera tillögur um leiðir til úrbóta með það fyrir augum, að reglur
verði settar um þau mál?

II. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd áætlana um sjálfvirkt simakerfi.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

1. Hvenær fá eftirtaldir staðir sjálfvirkar símstöðvar og þar með símaþjón-
ustu allan sólarhringinn: Ísafjörður, Brú, Borðeyri, Hólmavik, Bolungarvík,
Hnífsdalur, Súðavík, Suðureyri, Flateyri, Þingeyri, Bildudalur, Innri-Tunga
og Patreksfjörður?

2. Hvað líður að öðru leyti framkvæmd áætlunar póst- og símamálastjórnar-
innar um sjálfvirkt simakerfi?

III. Til samgöngumálaráðherra um sérleyfissjóð og umferðarmiðstöð.
Frá Inga R. Helgasyni.

1. Hversu mikið fé hefur innheimzt í sérleyfisgjöldum og hópferðagjöldum,
frá því að sú innheimta byrjaði til 1. október 1965?

2. A hvern veg hefur því fé verið varið, sem spurt var um i fyrstu fyrirspurn?
3. Hvenær var byrjað að byggja umferðarmiðstöðina í Reykjavík?
4. Hversu mikið fé hefur Reykjavikurborg lagt af mörkum til byggingar um-

ferðarmiðstöðvarinnar?
5. Hver var byggingarkostnaður umferðarmiðstöðvarinnar orðinn 1. okt. 1965:

a) i heild;
b) miðað við rúmmetra?

6. Hvað er áætlað að kostnaðurinn verði mikill við þær framkvæmdir, sem
ólokið er við byggingu umferðarmiðstöðvarinnar, og hvenær má búast við
því, að hún verði fullfrágengin?

7. J;lverjum hefur verið veitt aðstaða til rekstrar hótels og verzlunar i um-
ferðarmU5stöðinni?

8. Hv~r verður aðstaða sérleyfishafa i umferðarmiðstöðinni, og hvað þurfa
þeir að greiða fyrir þá aðstöðu á mánuði?

9. Má búast við því, að byggingarkostnaður umferðarmiðstöðvarinnar leiði til
fargjaldahækkunar á sérleyfisleiðum?

IV. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd laga um fávitahæli.

Frá Alfreð Gíslasyni.

1. Hefur eftirlitsnefnd fávitahæla verið skipuð, sbr. 6. gr. laganna. og ef svo
er, hverjir eiga sæti í henni nú?

2. Hafa með sérstakri reglugerð verið sett ákvæði um skýrslusöfnun, aðgrein-
ingu og eftirlit, svo sem fyrir er mælt í 8. gr. laganna?

V. Til menntamálaráðherra um sjónvarpsmál.

Frá Gils Guðmundssyni.

1. Hvenær er gert ráð fyrir, að íslenzkt sjónvarp, sem undirbúið hefur verið
II vegum Ríkisútvarpsins, taki til starfa?

2. Hvenær er áætlað, að íslenzkt sjónvarpskerfi verði komið i það horf, að
sjónvarpssendingar geti náð til allra landsbúa?

3. Hvaða áætlanir liggja nú fyrir um stofnkostnað og rekstrarkostnað íslenzks
sjónvarps?

4. Hefur ríkisstjórnin látið semja frumvarp til laga um íslenzkt sjónvarp?
5. ij:efur ríkisstjórnin, með hliðsjón af tilkomu íslenzks sjónvarps, endur-

skoðað afstöðu sína til sjónvarpsrekstrar varnarliðsins svonefnda, i þvi
skyni að banna þann rekstur eða takmarka útsendingar Keflavikursjón-
varpsins við herstöðina eina?


