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I. Til samgönguráðherra um greiðslu kostnaðar við gerð hraðbrautar á Hafnar-

fjarðarvegi í gegnum Kópavog o. fl.

Frá Jóni Skaftasyni.

a) Er það rétt, að Vegasjóður, en ekki Reykjavíkurborg, kosti gerð Reykja-
nesbrautar að Breiðholtsbraut og Elliðaárbrýr og enn fremur helming veg-
brúarinnar á Miklubraut?

b) Ef svo er, er þá sanngjarnt, að Kópavogskaupstaður þurfi að nota stóran
hluta af þéttbýlisvegafé sínu um mörg ár til þess að standa undir kostnaði
við Hafnarfjarðarveg í gegnum Kópavog, og er leiðréttingar að vænta?

II. Til samgönguráðherra um endurbætur á flugvöllum.

Frá Benedikt Gröndal.

Hvenær verða gerðar þær endurbætur á flugvöllunum við Stykkishólm,
Hellissand og Búðardal, að Snæfellsnes og Dalir geti tengzt við kerfi reglu-
legra flugsamgangna innanlands?

III. Til samgönguráðherra um ferðamálaráð og Ferðaskrifstofu ríkisins.

Frá Jóni Ann. Héðinssyni.

1. Hvaða þátt hefur ferðamálaráð átt í ráðstefnuhaldi hér á landi s.l. 2 ár?
2. Hvaða ráðstafanir, ef einhverjar eru, eru nú á döfinni hjá ferðamálaráði

til eflingar og skipulagningar á ráðstefnuhaldi erlendra aðila hér á landi '?
3. Hefur ráðherrann falið ferðamálaráði einhver sérstök verkefni, sem tengd

eru ráðstefnuhaldi hér á landi, sbr. 4. lið 12. gr. laga nr. 29 frá 30. apríl 1964'7
4. Hefur Ferðaskrifstofa ríkisins skipulagt eða komið til leiðar, að alþjóða-

stofnanir hafi haldið hér ráðstefnur?



IV. Til félagsmálaráðherra um byggingu verkamannabústaða.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

1. Hve margar sveitarstjórnir og hverjar hafa tilkynnt félagsmálaráðuneyt-
inu um áform sín um byggingu verkamannabústaða á árinu 1971?

2. t hvaða sveitarfélögum - og hverjum - hefur félagsmálaráðherra þegar
skipað stjórn verkamannabústaða skv. 15. gr. laganna um Húsnæðismála-
stofnun ríkisins?

3. Frá hvaða sveitarfélögum hefur ráðuneytinu þegar borizt rökstudd greinar-
gerð um þörf fyrir byggingu verkamannabústaða skv. 16. gr. laganna?

4. Hvaða sveitarstjórnir hafa þegar lokið byggingaáætlun skv. 19. gr.?
5. Hve margar byggingaáætlanir hafa þegar hlotið staðfestingu sveitarstjórna

og húsnæðismálastjórnar, svo að byggingarframkvæmdir geti hafizt, sbr.
20. gr.?

6. Hvaða sveitarfélög hafa þegar samþykkt að hefja byggingu verkamanna-
bústaða, og hvaða fjárupphæð hafa þau ákveðið á íbúa, sbr. ákvæði 20.
greinar um lágmarks- og hámarksframlög?

7. Hvaða sveitarfélög hafa þegar greitt framlög sín til Byggingarsjóðs verka-
manna árið 1970, og hve mikið fé er það samanlagt?

8. Hve margar íbúðir verkamannabústaða verða byggðar á árinu 1971 sam-
kvæmt þeim tilkynningum, sem félagsmálaráðuneytinu hafa borizt?

9. Hve mörg lán hafa þegar verið veitt skv. ákvæðum 22. greinar laganna um
Húsnæðismálastofnun ríkisins?

V. Til landbúnaðarráðherra um ráðstafanir vegna kals í túnum.

Frá Vilhjálmi Hjálmarssyni.

1. Hvað liður rannsóknum á kali í túnum?
2. Telur ráðherrann nauðsynlegt að auka fjárveitingar til kalrannsókna, og

ef Svo er, þá hve mikið?
3. Eru fyrirhugaðar sérstakar ráðstafanir, aðrar en rannsóknir, til þess að

hamla gegn fóðurskorti af völdum langvarandi kals í túnum eða til þess
að bæta að nokkru það stórfellda tjón, sem kalið veldur?

VI. Til ríkisstjórnarinnar um dreifingu raforku.

Frá Vilhjálmi Hjálmarssyni.

1. Hversu mörg sveitabýIi eru tengd samveitum á þessu ári?
2. Hversu mörg býli með allt að 1.5 km meðalfjarlægð á milli býla verða utan

samveitu við lok þessa árs?
3. Hvað er miklu fé varið til dreifingar raforku um sveitir árið 1970?
4. Hvað er fyrirhugað að verja miklu fé til þeirra framkvæmda á næsta ári '?


