
Ed. 246. Nefndarálit [97. mál]
um frv. til l. um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt til launa
vegna sjúkdóms- og slysaforfalla.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það á 5 fundum. Frv. var sent til umsagnar
Alþýðusambandi íslands, Vinnumálasambandi samvinnufélaganna og Vinnuveitenda-
sambandi íslands, og bárust álitsgerðir frá öllum aðilunum. Einnig barst nefndinni
umsögn um frv. frá Félagi Islenzkra iðnrekenda.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Vits 1. gr. 1. málsgr. verði orðuð svo:

Nú hefur verkamaður, iðnlærður eða óiðnlærður, sem fær laun sin greidd
í tima- eða vikukaupi, unnið hjá sama atvinnurekanda í eitt ár eða lengur, og
ber honum þá eins mánaðar uppsagnarfrestur frá störfum.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein (er verði 2. gr.), svo hljóðandi:
Nú fer verkamaður fyrir tilmæli atvinnurekanda, sem hann vinnur hjá, til

starfs um tíma hjá öðrum atvinnurekanda, og skal þá sá tími talinn unnar
vinnustundir hjá hinum fyrrtalda atvinnurekanda, að því er réttindi þau snertir,
sem um getur í 1. gr.

3. Heiti frv. verði:
Frumvarp tillaga um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um

rétt þess og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla.

Tveir nefndarmanna (Sigurður Ó. Ólafsson og Friðjón Þórðarson) óska að taka
fram eftirfarandi:

"Við erum sammála öðrum nefndarmönnum um nauðsyn þess að tryggja betur
en nú er atvinnuöryggi tíma- eða vikukaupsverkafólks, en teljum hins vegar frv.
að ýmsu leyti ábótavant. Ýmis ákvæði þess eru óljós og vafasamt, hversu þau reynast
í framkvæmd. Þar sem með frv. er verið að lögfesta breytingu á gildandi kjara-
samningum, teljum við mjög vanhugsað að hafa ekki haft samráð við samtök vinnu-
veitenda og launþega um undirbúning málsins. Þótt meðferð málsins sé þannig að
ýmsu leyti gölluð, munum við fylgja frv. og sjáum ekki ástæðu til að bera fram
breytingartillögur við það, þar sem vitað er, að ákveðið mun hafa verið af stuðn-
ingsflokkum ríkisstjórnarinnar að samþykkja frv. í öllum meginatriðum óbreytt.
Áskiljum við okkur hins vegar rétt til þess að fylgja breytingartillögum, sem fram
kunna að koma."

Alþingi, 17. febrúar 1958.

Alfreð Gíslason, Karl Kristjánsson, Sigurður Ó. Ólafsson.
form., frsm. fundaskr.

Friðjón Þórðarson. Eggert G. Þorsteinsson.

Fylgiskjal I.

ALÞÝÐUSAMBANDíSLANDS
Reykjavík, 10. febrúar 1958.

Vér höfum móttekið bréf yðar, dags. 7. þ. m., þar sem óskað er umsagnar um
frv. til laga um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt til launa
vegna sjúkdóms- og slysaforfalla.



Frumvarp þetta er flutt að undangengnum viðræðum milli ríkisstjórnarinnar og
efnahagsmálanefndar Alþýðusambandsins og samið í samráði við fulltrúa nefndar-
innar. Miðstjórn Alþýðusambandsins mælir eindregið með, að frv. þetta verði sam-
þykkt, og væntir þess, að Alþingi hraði afgreiðslu málsins, eftir því sem tök eru á.

Við umræður, sem fram hafa farið í ýmsum verkalýðsfélögum, eftir að frv. var
lagt fyrir Alþingi, hafa komið fram ábendingar, aðallega um tvö atriði frumvarpsins,
er vér viljum koma á framfæri við háttvirta nefnd:
1. Þegar eins stendur á og um ræðir í 2. gr. frv. og verkamaður á kost á annarri

vinnu, þá sé það greinilega tekið fram, að hann sé ekki bundinn við að segja
upp starfi hjá atvinnurekanda sínum með eins mánaðar fyrirvara.

2. Það á sér stað, að atvinnurekandi lánar verkamenn sína til annars atvinnu-
rekanda og verkamenn taka þá kaup hjá þeim atvinnurekanda, sem þeir eru
lánaðir til. Það verður að teljast sjálfsagt og eðlilegt, að réttur verkamanna
skerðist ekki, þótt þannig sé farið að, og verkamaðurinn verði samkv. lögum
þessum að teljast í vinnu hjá þeim atvinnurekanda, sem hann aðallega vinnur
hjá, þótt hann sé lánaður til annars atvinnurekanda.

Virðingarfyllst,
f. h. Alþýðusambands Islands,

Snorri Jónsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

VINNUMÁLASAMBAND SAMVINNUFÉLAGANNA
Reykjavík, ll. febrúar 1958.

Oss hefur borizt bréf hæstvirtrar heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar
Alþingis, dags. 7. þ. m., þar sem óskað er eftir umsögn vorri um frv. til laga um
rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt til launa vegna sjúkdóms-
og slysaforfalla, en frumvarp þetta fylgdi bréfi nefndarinnar.

Vér viljum fyrst þakka það, að oss er gefinn kostur á að láta í ljós álit vort á
efni frumvarps þessa. Jafnframt viljum vér lýsa þeirri skoðun vorri, að ekki hefði
verið óeðlilegt, að fulltrúum atvinnurekenda hefði verið veitt færi á því að eiga hlut
að undirbúningi máls þessa og samningu frumvarpsins, ekki sízt þegar það er haft
í huga, að lög um þetta efni mundu mjög raska gildandi samningum milli atvinnu-
rekenda og launþega. Enn fremur er hér um að ræða algert nýmæli í íslenzkum
verkalýðsmálum, mál, sem vandasamt er að setja um almennar reglur. Ef fulltrúar
atvinnurekenda og launþega hefðu báðir undirbúið málið, má ætla, að meiri trygging
væri fyrir því, að flestum mikilvægum þáttum þess hefði verið gaumur gefinn.

Á þeim örstutta tíma, sem háttvirt heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar
ætlar oss til að lýsa áliti voru á frumvarpinu, hefur oss ekki gefizt svigrúm til þess
að kveðja saman stjórnarfund um málið, enda stjórnarmenn búsettir hver í sínum
landsfjórðungi. Hafa því aðeins undirritaðir tveir stjórnarmenn, ásamt framkvæmda-
stjóra, fjallað um málið, og hafa þó einnig veikindi eins okkar tafið störfin.

Oss skilst, að ekki sé til þess ætlazt, að vér lýsum áliti voru um það atriði, hvort
almennt beri að setja lög um þau efni, sem um er fjallað í frumvarpinu, heldur sé
oss einungis ætlað að segja skoðun vora um einstök ákvæði frumvarpsins. Það
munum vér leitast við að gera, enda þótt oss sé ljóst, að slík greinargerð, sem samin
er í skyndi, geti engan veginn orðið tæmandi um þetta vandasama efni.

tLgr. frv. er gert ráð fyrir því, að 1800 vinnustundir jafngildi ársvinnu. Yfir-
leitt eru taldar 200 dagvinnustundir í hverjum mánuði, og virðist oss eðlilegt að
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leggja þá tölu til grundvallar, ekki sízt þar sem eftirvinnu- og helgidagavinnustundir
virðast eiga að reiknast með umræddum 1800 stundum. Enn fremur þyrfti að setja
í greinina ákvæði um það, að þessi vinna þurfi að vera nokkuð samfelld, þannig
að ekki myndist stórar eyður, t. d. í 1 eða 2 mánuði eða jafnvel lengur.

Þá virðist oss mjög óeðlilegt að telja fjarvistir vegna verkfalla jafngildar unnum
klukkustundum. Nauðsynlegt er og að setja einhver tímatakmörk fyrir þeirri reglu,
að fjarvistir vegna veikinda skuli teljast jafngildar unnum klukkustundum.
í 3. málsgr, 1. gr. eru ákvæði þess efnis, að uppsagnarfresturinn skuli vera gagn-

kvæmur, þ. e. a. s. að launþeginn á líka að segja upp. Æskilegt væri, að viðurlög
væru hér sett við vanrækslu þessarar skyldu af hálfu launþegans. Ef vinnuveit-
andinn vanrækir uppsagnarskylduna. er málið einfalt, en launþegarnir hafa oft
sloppið ódýrt frá vanrækslu af sinni hálfu, því að atvinnurekandanum er oft óhægt
um vik að leggja fram gögn, sem sýni tölulega, hvert tjón hann hefur beðið við
brotthlaup launþegans.
í 4. málsgr. 1. gr. segir, að uppsögn skuli vera skrifleg og miðast við mánaða-

mót. Þetta ákvæði hlýtur að eiga að skiljast svo, að launþegi, sem sagt er upp, eigi
að fá kaup út þann mánuð, er uppsögnin fer fram, og næsta mánuð á eftir. Virðist
oss þetta fullríflegt, því að ráðning verkafólks í atvinnu er engan veginn bundin við
mánaðamót með sama hætti og mánaðarkaupsfólks.
Í 1. gr. frv. eru engin ákvæði um það, við hvaða stundafjölda kaupgreiðsla

skuli miðuð, ef atvinnurekandi segir launþega upp vinnu. En af 2. gr. virðist helzt
verða ráðið, að reikna beri hér með 150 vinnustundum á mánuði, enda sé uppsagnar-
réttur verkafólksins aðallega í því fólginn, að atvinnurekandinn ábyrgist því greiðslu
fyrir þennan stundafjölda mánaðarlega, nema til komi eitthvert þeirra tilvika, sem
um ræðir í 2. gr. - Virðist oss full þörf á því að setja ýtarlegri ákvæði um þessi efni.

Orðalag 3. gr. frv. teljum vér óheppilegt, bæði vegna þess, að menn hafa ekki
verið á einu máli um það, hvernig skilja bæri samsvarandi orðalag í lögum um
almannatryggingar, og svo vegna hins, að vér teljum, að bókstaflegur skilningur á
greininni leiði til fjarstæðukenndrar niðurstöðu, þar sem greiðsluskyldu atvinnurek-
andans eru þá, a. m. k. "teoretiskt", lítil takmörk sett. Verkamaðurinn er t. d. veikur
í 14 daga, kemur svo aftur til vinnu í 1 dag, er svo aftur veikur í 14 daga o. s. frv.
- í samningum stéttarfélaga eru veikinda- og slysabætur yfirleitt miðaðar við ein-
hvern tiltekinn dagafjölda á ári, t. d. 14 daga á ári að því er snertir mánaðarkaups-
menn samkvæmt samningi Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í Reykjavík.

Oss virðist 5. gr. frv. óeðlileg, og rök í athugasemdum um þá grein í grg, frv.
sannfæra oss ekki, sérstaklega þó ekki þegar um er að ræða greiðslu sjúkrapeninga
í styrktarsjóð eða til stéttarfélags launþegans.

Vér munum að svo stöddu ekki fjölyrða frekar um efni frv., en vildum að lok-
um beina því til háttvirtrar heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Alþingis,
hvort ekki mundi heppilegt, að nefnd, skipuð fulltrúum atvinnurekenda og launþega,
fengi mál þetta til meðferðar, áður en það hlýtur afgreiðslu á Alþingi.

Með virðingu,
f. h. Vinnumálasambands samvinnufélaganna,

Harry Frederiksen, formaður.
Eiríkur Þorsteinsson, meðstjórnandi.

Guðmundur Ásmundsson, framkvæmdastjóri.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Alþingis.
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Fylgiskjal III.

VINNUVEITENDASAMBAND ÍSLANDS
Reykjavik, 10. febrúar 1958.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis, Reykjavik.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar
Alþingis, dags. 7. þ. m., þar sem beiðzt er umsagnar sambands vors eigi síðar en
10. þ. m. um frumvarp til laga um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum
og um rétt til launa vegna sjúkdóms- og 'slysaforfalla.

Vér höfum athugað frumvarp þetta og bendum á, að það er, sem kunnugt er,
gagnstætt venjum í viðskiptum stéttarfélaga og vinnuveitenda hér á landi að lögfesta
þau atriði, sem frumvarp þetta fjallar um, og mótmælum vér því eindregið, að
frumvarpið verði gert að lögum í því formi, sem það nú er í, þar sem með því væri
freklega gengið á frjálsan samningsrétt verkalýðs og vinnuveitenda.

Verði frumvarp þetta, mót von vorri, samþykkt, teljum vér brostnar forsendur
fyrir þeim gildandi kjarasamningum, sem lögunum er ætlað að taka til, og kann
það að hafa hinar alvarlegustu afleiðingar.

Fari svo, að framangreint frumvarp verði að lögum, viljum vér benda á eftir-
farandi atriði:
Í heild teljum vér frumvarpið fjarri því að vera nægilega skýrt og í mörgum

tilfellum illframkvæmanlegt og hreina fjarstæðu.
Í frumvarpið vantar algerlega skýringu á því, hvað átt er við með "verkamaður"

og "verkakona" í 1. gr. Nær það t. d. til iðnlærðs fólks, tímakaupsverkstjóra o. fl.,
o. fL?

Í greinargerð frumvarpsins er talað um, að ekki sé "óeðlilegt að lögfesta gagn-
kvæman uppsagnarfrest í þeim tilfellum, þegar samband atvinnurekanda og laun-
þega er svo varanlegt, að það sé órofið heilt ár eða lengur".

Vér getum ekki fallizt á, að samband verkamanns og vinnuveitanda sé "órofið
í heilt ár", ef verkamaður hefur aðeins unnið % úr ári og í mörgum tilfellum mun
minna, þar sem svo virðist sem eftir-, nætur- og helgidagavinnustundir eigi að teljast
með í 1800 klukkustundum og 150 stundunum, sem gert er ráð fyrir í 2. mgr. 1.
gr. að unnar séu til þess að öðlast rétt þann, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Dæmi:
Verkamaður vinnur hjá vinnuveitanda A samfleytt í 7 mánuði og vinnur 10 klst.

á dag í 25 daga mánaðarins, þ. e. 1750 klst. alls. Af einhverjum ástæðum fer verka-
maðurinn nú í vinnu til vinnuveitanda B og vinnur þar á sama hátt í 4 mánuði eða
1000 klst. Á 12. mánuðinum kemur hann aftur til vinnuveitanda A og vinnur
þar a. m. k. í eina viku eða 50 klst. og öðlast með þvi allan þann rétt, sem frum-
varpið veitir.

Um þetta allt þyrfti að setja nánari ákvæði, og teljum vér, að lágmark sam-
fellds vinnutíma sé 2 ár, þ. e. 24 almanaksmánuðir. enda er gert ráð fyrir, að upp-
sögn miðist við mánaðamót, eða 4800 vinnustundir og þá eingöngu miðað við dag-
vinnustundir og orlof innifalið.

Þá teljum vér ekki rétt, að fjarvistir vegna veikinda, slysa, verkfalla og verk-
banna teljist unnar klukkustundir Í þessu sambandi.

Dæmi:
Verkamaður hefur unnið hjá sama vinnuveitanda í 61f2 mán. 800 klst., en þá

fellur vinna niður í t. d. 3 daga, en á þeim tima veikist verkamaðurinn, jafnvel í
vinnu hjá öðrum, og liggur veikur í 5 mánuði.

Samkvæmt frumvarpinu væri þessi verkamaður búinn að "vinna" hjá sama
vinnuveitanda órofið í eitt ár 1800 klst. og ætti því allan þann rétt, sem frumvarpið
gerir ráð fyrir.
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Vér viljum nú lítillega athuga samband verkamanns og vinnuveitanda, eftir að
verkamaðurinn hefur öðlazt rétt til uppsagnarfrests.

Oss virðist, að frumvarpið geri ekki ráð fyrir, að verkamanni sé greitt kaup, ef
vinna er ekki fyrir hendi, nema ef starfsemin hættir algerlega vegna eðlis síns, t. d.
stórvirkjun eða hafnargerð er lokið og verkamönnum hefur ekki verið sagt upp
með tilskildum fresti.

Ákvæði 2. gr. eru samt ekki nægilega skýr.

Dæmi:
Hjá Eimskipafélagi Íslands h.f. vinna t. d. 200 menn, sem eiga rétt til uppsagnar-

frests. Ekkert skip er í höfn og engin vinna. Eitt skip kemur, og ekki er hægt að
koma að nema nokkrum hluta mannanna. Þá virðist ljóst, að ekki þyrfti að greiða
kaup nema þeim, sem vinna. Þegar því skipi er lokið, kemur annað skip. Má þá
taka sömu verkamennina án þess að greiða hinum kaup og svo koll af kolli? Ef
ekki, færi það algerlega í bága við samningsbundinn rétt vinnuveitanda um frjálst
val hans um það, hvaða félaga Dagsbrúnar hann tekur til vinnu, sbr. 1. gr. kjara-
samnings Verkamannafélagsins Dagsbrúnar við samband vort.

Er verkamaður, sem þannig fær ekki vinnu, samt sem áður bundinn af upp-
sagnarfrestinum ?

Sams konar dæmi mætti taka um fiskvinnslustöðvar, togaraafgreiðsluna o. fl.
Orðalag 3. gr. teljum vér nokkuð óljóst um það, hvort laun skuli greiða 14 daga

samtals á ári eða hve oft sem verða vill á sama ári.
Sé seinni skilningurinn réttur, mótmælum vér því alveg sérstaklega, því að i

flestum kjarasamningum, sem nú eru í gildi og hafa inni að halda ákvæði um
greiðslu kaups í veikindatilfellum, er tekið fram, að tala greiddra veikindadaga sé
"samtals á ári", sbr. t. d. 17. gr. kjarasamnings Verkamannafélagsins Dagsbrúnar við
samband vort, en þar segir:

"Veikist mánaðarkaupsmaður. skal hann eiga rétt á fullu kaupi fyrir allt að
14 daga á ári."
Í greinargerð fyrir frumvarpinu er talið, að það sé sett til að gera tíma- og

vikukaupsmenn jafnsetta í veikindatilfellum mánaðarkaupsmönnum, og virðist því
sjálfsagt, að kveðið sé ótvírætt á um það í væntanlegum lögum, að átt sé við 14 daga
samtals á ári.

Vér leyfum oss að senda hjálagt nokkra kjarasamninga, sem í eru ákvæði um
greiðslu kaups í veikindatilfellum.
Í framkvæmd geta þessi ákvæði um greiðslu kaups í veikindum tíma- og viku-

kaupsmanna verið mjög óeðlileg.

Dæmi:
Verkamaður hefur rétt til uppsagnarfrests hjá t. d. Eimskipafélagi Íslands h.f.,

hér við höfnina. Ekkert skip er í höfn, og vinna fellur því niður og kaupgreiðslur
samkv. 2. gr. frumv. Verkamaðurinn fær vinnu hjá byggingarfyrirtæki og slasast
þar. Sú fráleita regla gildir samkvæmt frumvarpinu, að Eimskipafélagið á að greiða
verkamanninum kaup samkv. 3. gr. Sama gildir um veikindi.

5. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir, að þrátt fyrir að tíma- og vikukaupsmenn
fái greitt kaup jafnlengi og mánaðarkaupsmenn í slysa- og veikindatilfellum, þá
skuli vinnuveitendur halda áfram greiðslu sjúkrapeninga til starfsmanna sinna,
hvort sem þeir eru greiddir til styrktarsjóðs stéttarfélaga eða beint til þeirra sjálfra.

Í flestum samningum stéttarfélaga um kjör tíma- og vikukaupsmanna eru ákvæði
sama efnis og eftirfarandi ákvæði í 2. mgr. 13. gr. kjarasamnings Verkamannaf'é-
lagsins Dagsbrúnar við samband vort:

"Tímakaupsmenn fá eigi greidd laun sérstaklega fyrir þá daga, er þeir mega
eigi gegna störfum sakir veikinda, en í stað þess skal hverjum tímakaupsmanni
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greidd jafnaðargreiðsla, er nemi 1% af kaupi hans, til að standa straum af sjúkra-
kostnaði."

Þessi greiðsla samsvarar a. m. k. þriggja daga veikindakaupi á ári, hvort sem
verkamaður veikist eða ekki.

Ef jafna á nú metin við mánaðarkaupsverkarnenn að þessu leyti með því að
tryggja tímakaupsmönnum kaupgreiðslu í 14 veikindadaga á ári, þá á þessi 1%
greiðsla að falla niður, ella yrðu þeir betur settir en mánaðarkaupsverkamenn.

Á það má benda, að af þessu 1% er ekki greitt orlof, þar sem það er ekki
venjulegt kaup, og er það ágreiningslaust við stéttarfélög in, enda rennur þetta fé Í
sumum tilfellum Í sjúkrasjóði stéttarfélaganna.

Ákvæði 1. mgr. 6. gr. virðast vera mjög óeðlileg, ef mn kjarasamninga í skilningi
vinnulöggjafarinnar er að ræða.

Ef frumvarp þetta yrði að lögum, væru mjög eðlilegar aðrar breytingar á
núgildandi kjarasamningum, s. s. á kaupgreiðslufyrirkomulagi, en þær breytingar
verða að bíða fyrsta tækifæris, sem gefst, þegar samningum verður sagt upp, þar
sem vér óskum ekki afskipta löggjafarvaldsins af þeim málum.

Vér viljum þakka heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis fyrir þá
vinsemd að gefa oss kost á að láta sjónarmið vor í ljós á þessu þýðingarmikla
máli, þó að tíminn til svars væri skammur.

Á hinn bóginn furðar oss á þeim vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar að semja
frumvarp sem þetta og leggja fram á Alþingi, án þess að vinnuveitendum gæfist
kostur á að koma fram með sjónarmið sín.

Hér að framan höfum vér aðeins drepið á nokkra vankanta af mörgum á fyrr-
greindu frumvarpi, en athugasemdir vorar eru hvergi nærri tæmandi.

Samning slíks frumvarps er vandasamt verk, svo að það, ef að lögum yrði,
væri framkvæmanlegt og verði ekki í mörgum tilfellum hrein fjarstæða. Það er því
ósk vor, með vísun fil framanritaðs, að skipuð verði nefnd til þess að endursemja
frumvarp þetta og fulltrúar sambands vors eigi sæti í þeirri nefnd.

Vér viljum loks endurtaka mótmæli vor gegn því, að frumvarpið verði sam-
þykkt Í þeirri mynd, sem það nú er í, bæði vegna vankanta á frumvarpinu sjálfu
og eins og ekki sízt vegna þess, að með þvi er mjög freklega gengið á samningsrétt
verkalýðs og vinnuveitenda.

Virðingarfyllst,
Vinnuveitendasamband Íslands,

Björgvin Sigurðsson.
Fylgiskjal IV.

Reykjavík, 11. febrúar 1958.
Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis, Alþingi, Reykjavík.

FÉLAG íSLENZKRA IÐNREKENDA

Félagi ÍSl. iðnrekenda hefur gefizt kostur á að kynna sér umsögn Vinnuveitenda-
sambands Íslands um frumvarp til laga um rétt v~rkafólks til uppsagnarfrests frá
störfum og um rétt til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla.

Um leið og vér hörmum það, að háttvirt heilbrigðis- og félagsmálanefnd hefur
eigi sent oss frumvarp þetta til umsagnar, enda þótt það varði félagsmenn vora í
mörgum greinum, viljum vér eigi láta hjá líða að tjá háttvirtri nefnd, að vér erum
í öllum greinum efnislega sammála umsögn Vinnuveitendasambandsins um málið,
og leyfum oss eindregið að taka undir rökstuddar óskir Vinnuveitendasambandsins
í bréfi til yðar, dags. 10. þ. m., um meðferð málsins og undirstrikum, að slík laga-
setning kann að valda samtökum vorum og viðsemjendum miklum erfiðleikum síðar.

Virðingarfyllst,
Félag íslenzkra iðnrekenda,

Sveinn B. Valfells.
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