
Sþ. 98. Tillaga til þingsályktunar
um skipun milliþinganefndar til undirbúnings löggjaí'ar um lögverndað orlof verka- 
rnanna og sjóinanna og ráðstöfunar til framkvæmda þeim málum.

Flm.: Sigurjón A. Ólafsson, F innur  Jónsson, Emil Jónsson, E rlendur Þorsteinsson, 
H araldur Guðmundsson, V ilm undur Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson.

Alþingi á lyk tar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja m anna milliþinganefnd. 
einn eftir tilnefningu Alþýðusambands íslands, annan tilnefndan af vinnuveitenda- 
félagi íslands, og þriðja án sérstakrar tilnefningar, til þess að und irbúa  ný ja  löggjöf 
um orlof verkam anna og sjómanna. Auk undirbúnings löggjafar um þetta efni, taki 
nefndin til athugunar, á hvern hátt  væri hægt að fá samvinnu við Ferðafclag íslands, 
eigendur sumar- og vetrardvalarstaða, sérlevfishafa fólksflutninga ú landi og skipa- 
félög um ódýra og hentuga dvöl verkam anna og sjóm anna og' skylduliðs þcirra og 
fvrirgreiðslu á flulningum, hvort tveggja jafn t miðað við vetur og sumar.

Nefndin skal hafa lokið störfum  sinum fvrir  næsta Alþingi, og greiðist kostn- 
aður við störf hennar ú r  ríkissjóði.



G r e i n a r g e r ð .
Það orkar ekki tvímælis, að þeim mönnum, er vinna erfiða og oí't óholla vinnu, 

hvort sem er á sjó eða landi, er nauðsvnlegt að fá hæfilega hvíld og tækifæri til þess 
að hverfa um skeið frá daglegu striti, og þá helzt ineð þeiin hætti að geta notið ferða- 
laga eða dvalar u tan  heimilis, til hvíldar og hressingar. Þetta  er í fram kvæm dinni 
viðurkennt hér á landi hvað snertir opinhera starfsmenn og einnig verzlunar- og skrif- 
stofufólk. Hins vegar hafa verkamenn og sjómenn á íslandi átt þess engan eða lítinn 
rétt að fá slíkt orlof, og þá fáir þeirra einnig verið þess megnugir að n jó ta  slíks orlofs 
með ferðalögum eða dvölum á hressingar- og hvíldarstöðum. E r þó verkam önnum  og 
s jómönnum sízt minni nauðsyn s likrar hvíldar og hressingar.

Nokkru áður en stórveldastyrjöldin skall á, var kominn mikill skriður á þetta 
mál víða uin lönd, og þá ekki sízt á Norðurlöndum, þar sem fram farir  og um bætur í 
félagsmálefnum hafa verið einna stórstígastar.

í Danmörku voru sett lög 13. apríl 1938 uin orlof með launum  (Ferie med Lön). 
Þessi lög ná til verkamanna, sjómanna og ýmissa starfsm anna og mæla svo fyrir, að 
sérhver þeirra, sem lögin ná til, eigi rétt til orlofs með launuin, einn dag fyr ir  hvern 
þann mánuð, er hann  s tundar atvinnuna. Orlof á að veita allt í einu, einhverntíma ú 
tíniabilinu frá 2. inaí til 30. sept. ár hvert. Sá, sem orlof fær, er skyldur að nota það 
sér til hvildar og hressingar og má ekki taka að sér aðra launaða atvinnu á orlofs- 
timanum. Ýmsar nánari  reglur uni orlof, fyrirkomulag þess, ferðalög, dvalarstaði og 
fiáraflanir voru einnig settar með 3 reglugerðuin frá 29. júní og 14. sept. 1938 og 28. 
inarz 1939, í samræmi við lög þessi.

í F innlandi eru lög frá 21. apríl 1939 um orlof verkam anna (om arbetstagares 
semester), þar sem verkaniönnuni er trvggt 9 daga orlof á ári eftir eins árs  vinnu 
og 12 daga orlof eftir 5 ára vinnu h já  sama fyrirtækinu. Ýms ákvæði þessara laga eru 
mjög svipuð fyrirmælum dönsku laganna.

í norskum  lögum frá 19. jún í  1936 um vinnuvernd (oin arbeidervern) var svo 
ákveðið í 23. gr. laganna, að verkamenn, er unnið hefðu eitt ár hjá sania fyrirtæki, 
ættu rétt til 9 daga orlofs með fullu kaupi, og að öðru levti eru ákvæði þessarar grein- 
ar  í höfuðatriðum eins og í dönsku og finnsku lögumun.

í Svíþjóð gilda lög frá  17. jún í 1938 uni orlof (om semester). Ná jiessi lög til 
verkamanna, sjómanna og ýmissa annarra  starfsm anna og tryggja þeim orlof með 
fullu kaupi og eftir ákveðnum regluni.

Auk þessarar löggjafar á  Norðurlöndum, hafa þar verið gerðar m iklar og áhrifa- 
r ikar  ráðstafanir, ineð tilstvrk ríkisvaldsins, af verklýðs- og menningarsanitökum 
þar í löndum, til þess að greiða fyr ir  ýmsuni framkvæmduin iim ódýrar og hentugar 
orlofsferðir og hagkvæmum, kostnaðarlitlum  dvölum á góðum og aðlaðandi stöðuni. 
F y rir  þessar sakir hefur verkalýður N orðurlanda átt þess nokkurn  kost, síðustu árin, 
áður en ófriðurinn skall á, að njóta góðs orlofs, og hefur það hvarvetna mælzt mjiig 
vel l'yrir meðal jieirra og verið notað rækilega og með ágætum árangri.

T4ér á landi hefur ekkert verið aðgert mn setningu löggjafar um ]>etta efni né fram- 
kvæmdir til fyrirgreiðslu þessa nauðsynjamáls. Er þess þó vissulega l'ull og brýn 
nauðsyn. Þykir  því sjálfsagt að gera ráðstafanir til undirbúnings löggjafar uin þetta 
efni og athugun á öllum niöguleikum til framkvæmda. En með því að m ál þetta er, 
sökum atvinnuhátta og' aðstæðna hér á landi, margþætt og ekki alls kostar vanda- 
laust, þvkir réttast, að milliþinganefnd sé falin rannsókn og und irbúningur málsins, 
og að sú nefnd sé skipuð, auk fulltrúa frá ríkisstjórninni, mönnum, tilnefndum af 
allsherjar samtökum verkalýðs og atvinnurekenda. Vegna a tv innuhátta  hér á landi, 
þykir ekki heldur rétt að slá þvi föstu, að verkamenn og sjómenn njóti orlofs ein- 
göngu að sumri til, heldur getur þar einnig komið til a thugunar vetrarorlof, eftir þvi, 
hvernig á stendur, og' þá einnig með hliðsjón af dvalarstöðum.

Þá er og næsta nauðsvnlegt að athuga, hvaða ráðstafana væri þörl' og hvað fram- 
kvæmanlegt cr lil fyrirgreiðslu á þvi, að verkamenn og sjómenn ættu þess kost að



njóta lögverndaðs orlofs með ferðalögum eða dvölum á hentugum  og heppileguin 
stöðum, á þann hátt, er í sainræmi væri við fjárhagsgetu þeirra. Virðist þar vera 
nauðsynlegt að leita samvinnu og aðstoðar við þær stofnanir og fyrirtæki í landinu, 
sem líklegust væru til hagkvæm rar fyrirgreiðslu og fulltingis, og gæti þá einnig komið 
til mála að stofna sérstakan félagsskap í þessu efni og veita honum  stuðning ríkisins, 
bæði með fjárframlögum  og á annan  veg. E r þetta rannsóknaratr ið i,  og í því sam- 
bandi rétt að kynnast reynslu og fram kvæm dum  nágrannaþjóðanna í þessum efnum, 
eftir því sem kostur er á, og haga fram kvæm dum  og fyrirm ælum  með hliðsjón af 
því og íslenzkum aðstæðum.

Að sjálfsögðu er gengið ú t  frá  því, að væntanleg löggjöf um þetta efni nái jafn t 
til iðnlærðra sem óiðnlærðra verkamanna, og þá einnig jafn t  til kvenna sem karla, 
er við þessar atvinnugreinir starfa, svo og jafn t  til manna, er vinna við sjó eða í sveit.

Það er, eins og auðskilið mætti vera, gengið ú t  frá því, að þeir, sem orlofs njóta, 
fái fullt kaupgjald  greitt þann tíma, sem orlof varir.


