
sþ. 83. Fyrirspurnir. [75. mál]
I. Til forsætisráðherra um framhald Vestfjarðaáætlunar.

Frá Þorvaldi Garðari Kristjánssyni.

Hvað líður framhaldi Vestfjarðaáætlunar?
Er sérstaklega spurt:

1. Til hvaða málaflokka er áætluninni ætlað að taka?
2. Hvenær er gert ráð fyrir, að áætlunargerðinni ljúki?
3. Hvað er gert ráð fyrir, að framkvæmd áætlunarinnar taki langan tíma?
4. Hvernig verður fjár aflað til framkvæmdanna?

II. Til viðskiptaráðherra um neytendavernd.

Frá Sigurði E. Guðmundssyni.

Hvað líður undirbúningi að setningu laga um neytendavernd, og hvenær
má búast við, að frumvarp þess efnis verði lagt fyrir Alþingi?

III. Til forsætisráðherra um lækkun vaxta af stofnlánum atvinnuveganna o. fl.

Frá Guðlaugi Gíslasyni.

1. Hvenær er að vænta samkvæmt yfirlýsingu í málefnasamningi ríkis-
stjórnarinnar frumvarps til laga um:
a. lækkun vaxta af stofnlánum atvinnuveganna og lengingu lánstíma

þeirra;
b. endurskoðun á lögum og reglum um ýmiss konar gjöld, sem nú hvíla

á framleíðsluatvínnuvegunum, þar sem stefnt verði að þvi, að þau
verði lækkuð eða felld niður?

2. Hvenær er að vænta ákvörðunar um:
a. að endurkaupalán Seðlabankans verði hækkuð og vextir af þeim

lækkaðir;
b. að vátryggingamál fiskiskipa verði endurskoðuð?

IV. Til menntamálaráðherra um byggingu héraðs skóla.

Frá Matthíasi Bjarnasyni.

Hefur ríkisstjórnin ákveðið að byggja upp alla héraðsskóla á landinu á
tilteknu árabili, og ef svo er, hvað er áætlað, að uppbygging hvers héraðs-
skóla um sig kosti, og hve langan tíma á hún að taka?

V. Til félagsmálaráðherra um vísitölubindingu húsnæðislána.

Frá Ellert B. Schram.

Hverjar eru niðurstöður þeirrar könnunar, sem fram hefur farið á veg-
um Seðlabanka Íslands og Alþýðusambands Íslands fyrir tilstuðlan félags-
málaráðuneytisins varðandi vísitölubindingu húsnæðislána?

Hvenær má búast við, að ríkisstjórnin geri þær ráðstafanir varðandi af-
nám vísitölubindingar, sem boðaðar eru í málefnasamningi ríkisstjórnar-
innar?

VI. Til menntamálaráðherra um fjárveitingu til æskulýðsmála.

Frá Ellert B. Schram.

Er 100 þús. kr. fjárveiting í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar til
æskulýðsráðs ríkisins i samræmi við óskir og hlutverk æskulýðsráðs?


