
sþ. 151. Fyrirspurn r123. 111:í1l
til utanríkisráðherra um framkvæmdir og þjónustu íslendinga í þágu bandaríska
hersins á Islandi.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

1. Hverj ir ern hluthafur í Sarneinuðum verktökum hf. og hversu há er hluta-
fjáreign hvers hluthafa um sig? Hverjir eru i stjórn hlutafélagsins og hverjir
eru starfsmenn þess? Hver iar vorn tek iur stjórnarmanna og starfsmanna hvers
11m sig fyrir bessi störf árin 1975 og 1976?

2. Hverjir ern hluthafar i Rerrin hf. og hversu há el' hlutafjáreign hvers hluthafa
um sig? Hver iir eru í stjórn hlutafélastsine Ot' hverjir eru starfsmenn þess?
Hverjar voru tekjur sfiórnarrnanna og starfsmanna hvers um sig fyrir þessi
störf árin Hl75 og 1976?

3. Hverjir ern í stjórn íslenskra aðalverktaka sf. og hveri ir eru starfsmenn fvrir-
tækisins. Hvaða reglur gilda um val i st iórn fyrirtækisins. Hverjar voru tekiur
einstakra stiórnarmanna og vf'irmnnna árin 1975 og 1976? Eru fleiri aðilar að
ls1e11sk11111nðalveddöklll11 en Sarneinaðh- verktaknr' hf., Reginn hf. og Íslenska
ríkið; ef svo er, þá hverjir?

4. Hversu stórt er hús Íslenskra aðalverktaka á Ártúnshöfða og hvert er fast-
eignamat þess? Í hvaða tilgangi hefur þetta hús verið byggt?

5. Hverjir fara með hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum sf.? Hverjar voru
tekjur þeirra hvers um sig fyrir þessi störf árin 1975 og 1976? Hverjar voru
hluthafatekjur íslenska ríkisins 1975 og 1976? Í hverju er hlutverk ríkisins
fólgið?

6. Eru Sameinaðir verktakar hf. og Reginn hf. lokuð hlutafélög? Ef svo er, hversu
lengi hefur það ástand haldist og hvers vegna?

7. Hvaða hlutafélög og einstaklingar hafa gegnt störfum fyrir bandaríska herinn
árin 1975 og 1976? Hverjar hafa verið tekjur hvers aðila af þeim störfum?
Hvernig er háttað vali þeirra einstaklinga og hlutafélaga sem fá að vinna
verkefni í þágu bandaríska hersins?

8. Hversu miklar tekjur hafði Olíufélagið hf. af viðskiptum sínum við bandaríska
herinn árin 1975 og 1976? Flutti bandaríski herinn inn olíuvörur á þessum
árum og ef svo er, þá hvernig? Hvernig er háttað stjórn birgðastöðvarinnar í
Hvalfirði?

9. Hversu mikil voru verslunarviðskipti bandaríska hersins við íslenska aðila árin
1975 og 1976? Hvaða íslenskir aðilar önnuðust þau viðskipti og hverjar voru
tekjur þeirra hvers um sig þessi ár?

10. Hvernig er háttað starfsemi skrifstofu þeirrar sem íslenskir aðalverktakar
starfrækja i New York? Hverjir starfa á þeirri skrifstofu og hverjar voru tekjur
þeirra hvers um sig árin 1975 og 1976 að meðtöldum fríðindum? Hver hefur
verið arður af skrifstefunnt árin 1975 og 1976 og hvernig hefur honum verið
ráðstafað?

11. Greiðir bandaríski herinn fyrir framkvæmdir, þjónustu og viðskipti í dollurum?
Ef svo er, hvernig er háttað eftirliti með því að gjaldeyri sé skilað samkvæmt
íslenskum lögum, en ekki stolið undan eins og áður hefur sannast fyrir dóm-
stólum?

12. Hvaða Íslendingar önnuðust framkvæmdir, þjónustu og viðskipti við stöð banda-
ríska hersins Í Hornafirði og hverjar vorn tekjur þeirra hvers um sig árin
1975 og 1976?

13. Hvernig er háttað samningum íslenska ríkisins og bandaríska hersins um starf-
semi lóranstððvarinnar á Snæfellsnesi?

14. Hveriir eiga sæti í Sölunefnd varnar-liðseigna og hverjir eru stjórnendur fyrir-
tækisins? Hvernig er viðskiptum fyrirtækisins háttað að því er varðar kaup og
sölu á varningi? Hverjar voru tekjur stjórnenda fyrirtækisins 1975 og 1976?
Hvernig er háttað skilum fyrirtækisins á tekjum sínum?

Óskað er eftir skriflegu svari.


