
Ed. 674. Nefndarálit [85. máIl
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 16 26. febr. 1943, um orlof.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Efni frumvarpsins er, að orlofsfé skuli greitt af öllu eftirvinnukaupi. Í

gildandi lögum er svo ákveðið, að fyrir eftirvinnu skuli aðeins greiða orlofsfé
af þeirri upphæð, sem greidd hefði verið fyrir þá vinnu, ef það hefði verið dagvinna.
þetta gildir um þá, sem eru ekki í föstu starfi, en hafi menn fasta stöðu, fá þeir
ekkert orlofsfé greitt af eftirvinnukaupi. Báðar þessar skerðingar eiga að falla
burt samkvæmt frumvarpinu. Flest verkalýðsfélög fengu það ákvæði, sem hér um
ræðir. inn í kjarasamninga sína á s.Lári, og virðist ekki nema eðlilegt að lög.;.
festa það þannig, að allir starfsmenn njóti sama réttar. .

Nefndin leitaði umsagnar nokkurra aðila um frumvarpið, og hlaut það meðmæli
annarra en stjórnar Sambands ísl sveitarfélaga, en hún taldi "ekki aðkallandi
að setja hér um bein lagafyrirmæli."

Miðstjórn Alþýðusambands Islands samþykkti einróma að mæla með frum-
varpinu.

Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja svaraði á þessa leið: "Stjórn
bandalagsins hefur athugað frumvarpið og samþykkt að lýsa stuðningi sínum
við það."

Iumsögn Vinnuveitendasambands Íslands segir á þessa leið: "Eins og kunnugt
er, var ákvæðunum um orlofsgreiðslur samkvæmt kjarasamningum breytt mjög
viða á landinu á s. l. sumri i það horf, sem fyrrgreint frumvarp felur i sér, svo,
að þvi er tekur öl þeirra launþega, sem vinna samkvæmt þeim samningum, væri
ekki um neina kjarabreytingu að ræða, þó að frumvarpið yrði samþykkt, og þar
af leiðandi ekki útgjaldaaukning hjá félagsmönnum vorum." .

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd hefur rætt frumvarpið á nokkrum fundum,
en ekki fengizt fullkomin samstaða um afgreiðslu þess. A fundi nefndarinnar
6. þ. m. bar formaður upp fram komna tillögu þess efnis, að nefndin mælti með
samþykkt þess, og greiddu undirritaðir þeirri tillögu atkvæði, en hinir þrír nefndar-
mennirnir sátu hjá.
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