
sþ. 454. Fyrirspurnir [239. mál]

I. Til ríkisstjórnarinnar um hreinsitæki i Áburðarverksmiðjunni.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Er ráðgert að koma upp hreinsitækjum i Áburðarverksmiðjunni til þess
að takmarka mengun?

II. Til forsætisráðherra um stofnlán fiskiskipa.

Frá Lúðvik Jósefssyni.

Hefur ríkisstjórnin ákveðið að lækka stofnlán út á fiskiskip smíðuð
innanlands úr 90% í 85% ?

Sé svo, við hvaða tíma verður lækkunin miðuð?



Verður lækkunin látin ná til þeirra, sem höfðu gert samninga um skipa-
smíði innanlands og sótt um stofnlán, áður en ákvörðun var tekin um lækkun?

III. Til samgönguráðherra um samgöngur við Austurland.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin hugsað sér að gera til þess að tryggja Austfirð-
ingum sambærilega aðstöðu við aðra landsmenn um vöruflutninga erlendis
frá?

Vill ríkisstjórnin beita sér fyrir þvi, að komið verði upp einni eða fleiri
umskipunarhöfnum á Austfjörðum?

IV. Til ríkisstjórnarinnar um starfsmannaráðningar á Keflavíkurflugvelli.

Frá Karli Guðjónssyni.

1. Eru stöður, sem ríkið veitir á Keflavíkurflugvelli, ekki auglýstar, svo
sem 1. mgr. 5. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins gerir
ráð fyrir?

2. Hvað hafa margir lögregluþjónar verið ráðnir til starfa á Keflavíkurflug-
velli síðasta áratug, og hvað margar af þeim stöðum hafa verið auglýstar
lausar til umsóknar? .

3. Í hvað margar stöður tollþjóna og yfirmanna í tollgæzlu hefur verið ráðið
sama timabil, og hve margar þeirra hafa verið auglýstar?

4. Hvað margir fríhafnarstarfsmenn hafa hafið störf á sama timabili, og hve
mörg þeirra starfa hafa verið auglýst?

V. Til menntamálaráðherra um friðlýsingu Eldborgar.

Frá Eysteini Jónssyni.

Hvers vegna er friðlýsing Eldborgarinnar austur af Stóra-Kóngsfelli ekki
komin i framkvæmd?

VI. Til menntamálaráðherra um læknadeild háskólans.

Frá Eysteini Jónssyni.

Skortir læknadeild háskólans húsrými eða aðra aðstöðu til þess að út-
skrifa fleiri lækna en gert hefur verið undanfarin ár?

VII. Til ríkisstjórnarinnar um störf íslenzkra starfsmanna Kaupmannahöfn.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Hvernig er háttað samstarfi sendiráðs Íslands, islenzka prestsins og full-
trúa tryggingaráðuneytisins í Kaupmannahöfn, og hver er verkaskipting milli
þeirra?

Hver er árlegur kostnaður af starfsemi hins sérstaka fulltrúa trygginga-
ráðuneytisins annars vegar og íslenzka prestsins hins vegar?



VIII. Til menntamálaráðherra um starfsemi Fræðslumyndasafns ríkisins.

Frá Geir Gunnarssyni.

Er það með vitund og vilja menntamálaráðuneytisins, að Fræðslumynda-
safn rikisins sendir frá sér áróðursmyndir frá NATO til notkunar við landa-
fræðikennslu í barna- og unglingaskólum ?

IX. Til menntamálaráðherra um náttúrugrípasafn.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Hvenær er áformað að koma upp fullgildu náttúru gripasafni i Reykja-
vik?


