
Ed. 245. Frumvarp til laga
11111 orlof.

Fhn.: Sigurjón A. Ólafsson, E iiendur Þorsteinsson.

1. gr.
Lög þessi gilda uni allt fólk, sem starfar í þ jónustu annarra ,  hvort heldur 

einstaklinga eða hins opinbera. l lndan tekn ir  eru þó:
a. Iðnnemar, sbr. 9. gr. laga nr. 100 II .  jún í 1938, um iðnaðarnám.
b. Starfsmenn fiskiskipa, sem ráðnir  eru eftir reglum um  hre in  h lutaskipti og

hlu tarm aður tekur þátt í ú tgerðarkostnaði að meira eða minna levti. Þó skal,
ef h lu tarm aður óskar þess, greiða honum  orlofsfé þannig, að helmingur þess
sé tekinn af kaupi hans sjálfs, en hinn helminginn greiði útgerðarmaður.

2. gr.
Lög þessi rýra í engu orlofsrétt þeirra, sem samkvæmt samningi eða venju 

eiga eða kunna að eignast betri orlofsrétt en í lögum þessum er ákveðið.
Sainningar um takm arkan ir  á orlofsrétti samkvæmt lögum þessum eru ógildir.

3. gr.
Sérhver, sem lög þessi ná til, hefur rétt og skyldu til orlofs á r  hvert jal'nmarga 

virka daga og hann  hefur unnið marga ahnanaksm ánuði samanlagt næsta orlofs- 
á r  á undan, en orlofsár m erk ir í lögum þessum tímabilið frá lö. maí til 14. maí 
na*sta á r  á eftir.

Telst í þessu sambandi hálfur m ánuður eða meira sem heill m ánuður, en 
skemmri timi er ekki talinn með.

Það telst vinnutími samkvæmt þessari grein, þótt m aður sé frá  vinnu vegna 
veikinda eða slvsa, meðan hann fær kaup  greitt, eða hann  er í orloft.

4. gr.
Sá, sem fer i orlof, á rétt á að fá greitt sem orlofsfé 4% — fjóra af hundraði — 

af kaupi þvi, sem hann hefur borið ú r  býtum fyrir  vinnu sína næsta orlofsár á 
undan.

Nú hefur m aður unnið eftirvinnu, nætur- eða helgidagavinnu, og greiðist þá 
orlofsfé aðeins af þeirri upphæð, sem greidd hefði verið fy r ir  þá vinnu, ef það 
liefði verið dagvinna. Þó skuhi farm enn fá greitt orlofsfé nf eftirvinnukaupi eins 
og það er á hverjum  tima.

Orlofsfé greiðir sá eða þeir, sem orlofsrétthafi hefur unnið h já  á orlofsárinu, 
(»g fer greiðsla fram með oiiofsm erkjum  hvert skipti sem ú tborgun vinnulauna 
fer fram.

Akvæði þetta gildir þó ekki um starfsmenn, sem eru í fastri stöðu, þegur þeir 
fara í orlof, og hafa unnið h já  sama vinnuveitanda samfellt næsta orlofsár á undan. 
Halda þeir kaupi sínu óskertu orlofsdagana, ja fnháu  og þeir hefðu unnið venju- 
legan vinnutima. Kaup fvrir  orlofsdugnnn skulu þeir fá grcitt næsta virkan dag 
áður en orlof hefst.

Nú fer m aður úr fastri stöðu, og greiðir vinnuveitandi þá með orlofsm erkjum  
orlofsfé af kaupi þvi, • er s tarfsm aðurinn vann fvr ir  á þvi orlofsári.

Starfsmaður, sem er í fastri stöðu, þegar hann  fer í oiiof, en hefur ekki unnið 
hjá sama vinnuveitanda samfellt næsta orlofsár á undan, fær greitt orlofsfé með 
orlofsmerkjum næsta virkan dag áður en oiiof hefst, og miðast það við kaup  það, 
er hann vann fvr ir  h já  núverandi vinnuveitanda á orlofsárinu.

Krafa um greiðslu orlofsfjár er forgangskrafa i dánar- eða þrotabiii vinnu- 
veitanda til jafns við k rö fur þær, sem uni ræðir i 83. gr. b, 5. lið, skiptalaganna, nr. 
3 12. apríl 1878.



5 . gr. . , .
Nú tekur m aður ekki kaup  beint frá vinnuveitanda, heldur fær kaupið greitt 

t. d. með þjórfé að öllu eða nokkru  leyti, og skal upphæð orlofsfjár þá miðast við 
fram tal tekna til skatts næsta á r  á undan, eða áætlun skattanefndar um  vinnu- 
tekjur,  ef ekki var talið fram til skatts.

G. gr.
Eigi skal reikna orlofsfé af greiðslum, sem ætlaðar eru  til borgunar á sér- 

s tökum kostnaði vegna starfsins, t. d. ferðakostnaði, og ekki teljast skattskyldar.
Sama gildir um áhættuþóknanir, sem greiddar eru vegna stríðshættu.

7. gr.
Nú er kaup  greitt með fæði, húsnæði eða öðrum hlunn indum  að öllu leyti eða 

einhverju, og greiðist þá orlofsfé af verðinæti þess, sem miðast við m at skattanefnd- 
a r  á h lunnindum  þessum til tekna við síðustu ákvörðun tekjuskatts.

8. gr.
' R ikisstjórniu hlutast til um, að póststjórnin  gefi ú t  orlofsmerki og orlofsbækur 

á þann hátt, er fvrir  er mælt í lögum þessum og reglugerð, er sett skal samkvæmt 
þeim.

I reglugerðinni skal ákveðin gerð m erkjanna, með hvaða upphæðum í aurum  
eða krónum  þau skuli gefin ú t  og hvernig sölu þeirra skuli hagað.

Orlofsmerki skulu vera til sölu og orlofsbækur til afhendingar i öllum póst- 
stöðvum, þ ar  sem póstfrímerki eru seld.

Merkin skulu seld vinnuveitendum með ákvæðisverði og starfsm önnum  af- 
hentar ókeypis þær bækur, sem eru þeim nauðsynlegar.

í b æ kurnar  skal starfsmaður r ita  nafn  sitt, stétt og heimili, um leið og bókin 
er afhent og í viðurvist þess, er afhendir honum  bókina. Hver bók skat aðeins gilda 
l’y rir  eitt orlofsár, og skal það tilgreint fremst í bókinni, og má aðeins festa í þær 
orlofsmerki fyr ir  vinnu á því orlofsári. í reglugerð skulu sett ákvæði um gerð bók- 
anna og notkun, svo og um önnur atriði varðandi fram kvæm d laga þessara, er þurfa 
jivkir.

Allur kostnaður við orlofsmerki og orlofsbækur greiðist ú r  ríkissjóði.
Þegar kaupgreiðandi afhendir starfsm anni orlofsmerki, skal kaupgreiðandi 

sjálfur festa þau í orlofsbók starfsm annsins á þann hátt, er fyr ir  er mælt í reglu- 
gerð um orlof, og skrifa í bókina það, sem reglugerðin ákveður.

9. gr.
Orlof skal veitt í einu lagi á tímabilinu 1. jún í til 15. september. Þó geta aðilar 

ákveðið með samkomulagi, bæði að orlofi skuli skipta og að jiað skuli veitt á öðr- 
i í u i  tíma árs.

Rikisstjórnin getur i reglugerð um orlof ákveðið, að víkja skuli frá ákvæðum 
þessarar greinar að því er snertir  sérstakar starfsgreinar, er nauðsynlegt þvkir, að 
aðrar reglur gildi um.

10. gr.
Nú er starfsmaður í starfi á þeim tíma, þegar hann  vill fa ra  i orlof, og ákveður 

%'innuveitandi þá, með a. m. k. viku fvrirvara, hvenær honum  skuli veitt orlof, nema 
samkomulag verði um  annað.

Ritar vinnuveitandi í orlofsbók starfsm anns vottorð um það, hvaða daga orlof 
hans skuli standa vfir.

11- gr.
Geti starfsmaðui' ekki vegna veikinda farið í orlof á þeiin tíma, ér vinnuveitandi 

ákveður samkv. 10. gr., skal hann  sanna forföll sin með vottorði sjúkrasamlagslæknis



sins, ef hann er í sjúkrasamlagi, en annars  héraðslæknis. Læknisvotlorð skal ritað 
í orlofsbók. G etur-starfsm aður þá krafizt orlofs og greiðslu andvirðis orlofsmerkja 
á öðrum timum en ákveðið er í 9. gr„ en þó ekki síðar en svo, að orlofi hans sé 
lokið fyrir 31. maí na>stan á eftir.

Geti s tarfsmaður ekki vegna veikinda farið í orlof fyr ir  þann tima, á hann  rétt 
á að fá greitt andvirði orlofsmerkja sinna, ef hann sannar veikindi sín á sama hátt 
og að ofan greinir.

12. gr.
Nú er m aður ekki í starfi, þegar hann  vill fara í orlof, eða er orðinn sjálfstæð- 

ur atvinnurekandi eða hæ ttu r að starfa í þ jónustu an n a rra  af öðrum ástæðum, og 
skal hann þá smia sér til oddvita, bæjar- eða borgarstjóra, þar sem hann er heimilis- 
fastur, og gefa skriflega yfirlýsingu um, að hann  ætli að fara í orlof tiltekna daga, 
en sá, sem við vfirlýsingunni tekur, r itar vottorð í orlofsbók hlutaðeiganda um, að 
hann  hafi tekið við yfirlýsingunni, og um innihald hennar, enda sé yfirlýsingin 
geymd í hans vörzlum.

13. gr.
Legar ritað hefur vcrið í orlol'sbók vottorð samkvæmt þvi, sem segir i 10. og 

12. gr„ snýr starfsmaður sér til einhverrar póststöðvar og fa>r þar, hinn síðasta 
virka daga áður en orlof hefst eða siðar, greidda í peningum samanlag'ða upphæð 
<>rlofsmerkja, sem fest eru í orlofsbókina, gegn afhendingu bókarinnar með áritaðri 
kvittun ív r ir  móttöku upphæðarinnar.

Nú er orlofsbók ekki lögð fram i póststöð til inn lausnar fvrir  lö. september fvrir  
næsta orlofsár á undan, og fellur þá andvirði o rlofsm erkjanna til ríkissjóðs, nema 
sérstök heimild sé í lögum þessum eða reglugerð sainkvæmt þeim til þess að fresta 
innlausn bókarinnar.  Þó getur ráðherra, þegar sérstaklega stendur á, veitt frest í 
jiessu et'ni til loka yfirstandandi orlofsárs.

Andvirði orlofsinerkja greiðist dánarbúi manns, sé það sannað með dánarvott- 
orði, rituðu í orlofsbók, að hann sé látinn.

14. gr.
Nii er orlofi skipt samkvæmt heimild í 9. gr. laga þessara, og skaL þá stíla vott- 

orð þau, sem um ræðir í 10. gr. og' 12. gr„ i samra>mi við það. Verður siðan aðeins 
greiddur í það sinn sá hluti sam anlagðrar upphæ ðar orlofsm erkja í orlofsbók, 
sem svarar til þess hluta orlofs, er vottorð ræðir um. Skal rita  í orlofsbókina kvitt- 
un fvrir  greiðslunni, en afhenda bókina síðan þeirri póststöð, sem greiðir eftir- 
stöðvar orlofsmerkjanna.

15. gr.
Kröfur á hendur vinnuveitendum samkvæmt lögum þessum falla úr  gildi fvrir 

fvrning, ef þær hafa ekki verið viðurkenndar eða lögsókn hafin innan loka næsta 
orlofsárs eftir að k rö fu rnar  stofnuðust.

10. gr.
Óheimilt er manni að vinna fvrir  kaupi í starfsgrein sinni meðan hann er í orlofi.

17‘ gr 'Fram sal orlofsmerkja og flutningur orlofsmerkja milli ára er óheimill.

18. gr.
Það varðar sektum, er renna i ríkissjóð, ef:

1. Vinnuvcitandi lætur starfsmann sinn ckki fá orlof eða orlofsfé samkvæmt lög-
um þessum, nema um ítrekað brot sé að ræða, því þá má dæma hann  til varð-
halds.



2. Ef vinnuveitandi gerir samning við s tarfsm ann sinn, sein bannaður er í 2. gr.
2. mgr.

3. Ef s tarfsm aður brýtu'r ákvæði 1(3. og 17. gr„ og skal þá jafnfram t, ef brot er 
ítrekað, ákveða með dómi missi orlofsréttar næsta orlofsár eftir að dóm ur er 
kveðinn upp.
ölál út af brotuin þessum skulu sæta meðferð a lm ennra lögreglumála. Sökin 

fvrnist, ef mál er eigi höfðað áður en næsta orlofsári lýkur eftir að brot var framið.

19. gr.
Ef eigi er öðruvísi ákveðið í lögum þessum, skulu öll mál ú t  af réttinduin og 

skyldum samkvæml þeim og til fullnægingar öllum kröfum  í því sambandi hevra 
undir félagsdóm.

20. gr.
Lög þessi öðlast gikli 15. maí 1942.

G r e i n a r  g e r ð .
Frum varp  þetta er samið af meiri h luta milliþinganefndar, er skipuð var af 

félagsmálaráðuneytinu 17. okt. 1941, og fylgdu því svo hljóðandi skýringar:
„Á síðasta reglulega Alþingi var samþykkt svofelld þingsálvktunartillaga uin 

up.dirbúning löggjafar um orlof:
„Alþingi á lvktar að fela r ik isstjórninni að leita tillagna verkalýðs- og vinnu- 

veitendasamtakanna, svo og Búnaðarfélags íslands og Fiskifélags íslands, um 
nndirbúning löggjafar um orlof vinnandi fólks í landinu til s jávar og sveita frá 
störfum á vissum timum árs. Leggi rík iss tjó rn in  málið siðan fyr ir  næsta Alþingi 
í því formi, sein henni þykir henta.“

Með bréfum, dags. 17. okt. s. 1„ var siðan 5 m anna nefnd skipuð samkvæmt til- 
nefningu ofangreindra aðila og félagsmálaráðherra til þess að gera tillögur til ríkis- 
s t jó rnarinnar um þetta efni.

í nefndina voru skipaðir þeir Sigurjón A. Ólafsson, eftir tilnefningu Alþýðu- 
sambands íslands, Eggert Claessen, eftir tilnefningu Vinnuveitendafélags íslands, 
Jón Hannesson, eftir tilnefningu Búnaðarfélags fslands, Davið Ólafsson, eftir til- 
nefningu Fiskifélags íslands, og Frið jón Skarphéðinsson, t i lnefndur af félagsmála- 
ráðhcrra.

Með samþvkkt þingsályktunartil lögunnar hefur Alþingi viðurkennt nauðsyn 
þess, að vinnandi fólk til sjávar og sveita fái hæfilega hvild frá  störfum vissan tíma 
í einu með vissu millibili. Þetta er og almennt v iðurkennt og hefur verið uin langt 
skeið, enda hafa skapazt venjur um orlof (sum arfrí)  hjá ým sum  stéttum m anna og 
þá fyrst og fremst h já  skrifstofu- og verzlunarfólki. Þá var og í sumum sveitum 
Jandsins sú venja fram vfir aldamót, og er ef til vill enn, að veita h júum  nokkurra  
daga orlof áiiega.

A síðari árum  hafa auk þess fjölmörg stéttarfélög fengið því til vegar komið 
með samningum við atv innurekendur, að meðlimum þeirra hefur verið tryggt orlof, 
m ismunandi langt eftir atvikum. Nefndin hefur kynn t sér þá af þessum samningum, 
sem hún hefur náð lil, og er að sjálfsögðu gengið út frá því í frumvarpinu, að þeir 
samningar uin orlof haldi gildi sínu, þar sem betri orlofsréttur er tryggður en gert 
er ráð fyrir  í frumvarpinu. (Ú tdráttur ú r  samningum þessum fylgir hér með (fskj. V).

Það er því augljóst, að í frum varpinu felast ekki svo m iklar brevtingar á skip- 
un þessara mála eins og ætla ma>tti að óathuguðu máli, þar  sem venjur og samningar 
um þetta efni eru mjög víðtæk. Höfuðnýmæli frum varpsins er orlof verkamanna, 
en sjómenn og þó einkum iðnaðarm enn hafa í fjölmörgum tilfellum trvggt sér 
orlof með samningum. Þá hafa og verkamannafélögin Dagsbrún í Revkjavík og 
Iilíf í Hafnarfirði trvggt meðlimum sínum visi til orlofs með samningum á s. 1. ári.



Nauðsyn þess að taka sér hvíld frá  störfum vissan tím a með vissu millibili 
hefur ekki aðeins verið v iðurkennd í fram kvæm dinni hér á landi, heldur einnig í 
öllum menningaiiöndum. Reynslan hefur kennt, að slík hvíld er ekki aðeins til 
hagræðis fyr ir  einstaklingana, heldur einnig er hún  vinningur frá þjóðhagslegu sjón- 
armiði, bæði að því er snertir  aukin  vinnuafköst og endingu á starfsþreki og heil- 
brigði. Tvöfalt gildi hefur slík hvild, ef hægt er að sameina hana dvöl úti í nátt- 
ú runn i eða hollum ferðalögum.

Flestir, sem eru sjálfs sín húsbændur, taka sum arfrí  eftir því, sem atvik leyfa. 
Eigi hinir, sem starfa í þ jónustu  annarra ,  að njóta orlofs, verður það að byggjast 
á samningi við atvinnurekanda, venju eða löggjöf. Óumdeilda þýðingu hefur það, 
að fólk fái greitt kaup, meðan það er í orlofi. Að öðruin kosti m undi það mjög sjald- 
an hafa efni á að fara í orlof. Hagsmunir a tv innurekanda og starfsfólks hafa þvi 
leitt til þess, að þeir, sem orlof fá samkvæmt samningi eða venju, fá einnig greitt 
sitt venjulega kaup í orlofinu.

Hér á landi hefur til þessa ekki verið til löggjöf 11111 orlof. í félagsmálalöggjöf 
h inna Norðurlandanna og í ým sum  öðrum lönduin hefur hins vegar verið sett all- 
viðtæk löggjöf um jietta efni, einkuni eftir að 20. alþjóðlega vinnumálaþingið í Genf 
samþykkti árið 1936 álvktun 11111 þetta og tihnæli til ineðlima sinna um  orlofslög- 
gjöf. (Um orlofslöggjöf Norðurlandaþjóðanna vísast til meðfvlgjandi efniságrips 
(fskj. IV)).

Með frum varpi því, sem hér liggur fyrir, er til þess ætlazt, að m álum  verði þannig 
skipað, að orlof sé lögákveðið 12 virkir dagar á ári, miðað við, að unnið sé allt árið, 
en 1 dagur fyr ir  hvern mánuð, sem unnið er, og að kaup  í orlofinu — orlofsfé — 
sé 4% af vinnulaunum, greiddum viðkomanda á orlofsárinu, sem hefst 15. maí og 
endar 14. maí árið eftir. Þ á  er gert ráð fyrir, að atv innurekendur láti starfsfólki í 
té orlofsmerki, sem eru eins konar ávísanir á orlofsféð.

Fyrirkom ulag þetta útheim tir nokkra  fvrirhöfn  og kostnað, en ekki virðist önn- 
ur  leið heppilegri. Orlofsmerkin yrðu prentuð á kostnað hins opinbera og höfð til 
sölu fyr ir  a tv innurekendur á póststöðvum, en póststöðvarnar greiddu andvirði 
þeirra til eigenda, áður en þeir færu i orlof. Þá yrði og að prenta orlofsbækur, er 
m önnum  yrðu látnar í té árlega til jiess að festa í orlofsinerki og til þess að rita í 
vinnuvottorð. Sams konar fyrirkomulag er haft í Danmörku.

Um einstakar greinar frumvarpsins er þetta að segja:

Uin 1. g r . : Eðlilegt virðist að takm arka lögin við þann tilgang að tryggja þeiin, 
sem vinna í þ jónustu annarra ,  orlof.

Rétt þykir þó, að iðnnemar séu undanteknir, þar sem þeim er tryggður orlofs- 
réttur i lögum um iðnaðarnám, jafngóður og frum varp  þelta gerir ráð fyrir.

Þá eru undanteknir starfsmenn fiskiskipa, sem ráðnir  eru eftir regluni 11111 hrein 
hlutaskipti. E r það i samræmi við þá reglu, sem gildir i Danmörku og á öðriim Norð- 
ur 'öndum , þar sem orlof h.efur verið liigfest.

Eftir íslenzkri venju fyrr  og síðar ber að skilja hrein  h lutaskipti á þann  veg, að 
h lu tarm aður sé sá, sem er þátttakandi í útgerðarkostnaði skipsins, þ. e. að skipsliöfn 
greiði að jöfnu við ú tgerðarm ann olíur, beitu, veiðarfa>ri og ýmislegt fleira, sem er 
heinn kostnaður við útgerð skipsins. Hundraðshlu tir  af afla hafa ekki talizt hrein 
hhitaskipti.

Það verður að teljast rétt, þar sem um hrein h lutaskipti er að ræða, að heimilt sé 
hlutarm anni að krefjast orlofs, og greiðist þá orlofsfé að jöfnu frá útgerðarm anni og 
hlutarmanni.

U111 2. g r . : Þarf  ekki skýringar.

Um 3. g r . : í þessari grein, ásamt þeirri næstu á eftir, er þungamiðja frumvarps- 
ins. E r þar ákveðið, að árlegt orlof skuli vera jafnm arga daga og m aður hefur unnið



rnarga mánuði á orlofsárinu. Regla þessi er í aðalatriðum eins í dönsku orlofslög- 
uniim.

Tímabil það, sem orlofsrétturinn er byggður á — orlofsárið —, er af hagkvæmnis- 
ástæðum ákveðið 15. maí til 14. mai, þar eð heppilegt þykir, að ekki líði á löngu frá 
lokum þessa tímabils þar til farið er í orlof. Þá er hjúaskildagi 14. maí og vertiðarlok 
um svipað leyti.

Sjálfsagt þykir, að orlofsréttur falli ekki n iður vegna atvika, sem um ræðir í
2. mgr. og viðkomanda eru ósjálfráð.

Um 4. g r . : Ákvæðið um 4% orlofsfé er samsvarandi fríðindum þeim, sem starfs- 
fólk það hefur, er nú fær orlof samkvæmt venju eða samningi, þ. e. fullt kaup  í or- 
lofinu. Virðist slíkt ákvæði óhjákvæmilegt, því að öðrum kosti mundi lögákveðið or- 
lof óframkvæmanlegt.

Tilhögun þessi, sem er samkvæmt fyr irm vnd í dönsku lögunum, miðar að því að 
gera þeim, sem ekki s tarfa hjá sama vinnuveitanda að staðaklri, mögulegt að safna 
orlofsfé, þar til þeir fara i orlof.

Ef það fyrirkomulag vrði tekið upp, að ré ttur til orlofs og orlofsfjár stofnaðist 
aðeins með sanifelldu starfi hjá sama vinnuveitanda, t. d. 1 á r  eða (5 mánuði, og þótt 
skemmri tíini væri, mundi það útiloka fjölda m anna frá orlofi. Með fyrirkoinulagi þvi, 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er hins vegar trvggt, að allt s tarfandi fólk í þjón- 
ustu annarra  öðlast rétt til orlofs og orlofsfjár, án tillits til þess, hvort það vinnur 
lengur eða skem ur hjá sama vinnuveitanda. Þetta virðist fullkomlega réttinætt, þegar 
tekið er tillit til þess, að ínargvísleg störf eru þannig vaxin, að ekki má vænta þess, að 
sami atvinnurekandi láti vinna þau nema skam m an tíma í einu.

Þá þvkir rétt, að greitt sé orlofsfé af eftirvinnu, nætur- og helgidagavinnu, vegna 
þess að oft getur komið fvr ir  á venjulegum tímuin, að dagvinna einstakra verka- 
m anna sé lítil, en eftirvinna nokkur. Hins vegar þykir þó ekki rétt að re ikna orlofs- 
fé af hærri vinnulaunum  en kaupi, sem greitt er í dagvinnu.

Eftirv innukaup farm anna er svipað dagvinnukaupi km dverkam anna, en hjá far- 
m önnum  er ekkert til, sem heitir dagvinnukaup, nema fastakaup þeirra, sem er til- 
tölulega lágt. E r því nauðsvnlegt, að greitt sé orlofsfé af eftirvinnukaupi fannanna, til 
þess að kom a í veg fyr ir  ósamræmi, sem annars  vrði milli þeirra og landverkamanna.

Ihn 5. 7. gr.: Þurfa  ekki skýringa.

Um 8. gr.: Hér er ráðgert, að reglugerð verði sett um ýmis atriði varðandi fram- 
kvænul laganna og þá meðal anna rra  um orlofsmerki og orlofsbækur, sem óhjákvæmi- 
k'gt er, að nánari ákvæði verði sett um, en óheppilegt þvkir að ha la  í lögunum sjálfum.

Kostnað við pren tun  og sölu orlofsmerkja, prentun, afhendingu og innlausn or- 
lofsbóka þykir óhjákvæmilegt, að rikissjóður beri.

l Tm 9. gi\: Aðalreglan er, að orlof skuli veitt á tímabilinu 1. jún í lil 15. september. 
Þ yk ir  nauðsynlegt að hafa tímabif þetta sem lengst, vegna þess að erfiðleikar geta 
verið á því fyrir  vinnuveitendur að missa margt stai'fsfólk í einu.

Þá er það einnig aðakegla, að orlof skuli veitt í einu lagi.
Sjálfsagt þykir að heimila undantekningar frá þessu hvoru tveggja, og þá fyrst og 

fremst ef samkomulag verður uin það milli aðila. Það er kunnugt, að suint fólk kýs 
að skipta orlofi sinu í tvo hluta og' fá nokkurn  hluta orlofsins á veturna vegna skiða- 
iðkana.

Óhjákvæmilegt er og að heimila ráðherra  að gera viðtækar undantekningar frá 
aðalreglunni með reglugerðarákva'ðum. Þannig há tta r  h já  oss uin ým sar starfsgrein- 
ar, að ekki er unn t  að svipta þær v innukrafti  að sumrinu, og ber þar fvrst og fremst 
:;ð nefna landbúnaðarstörf. Sama máli er að gegna um ýmis sjávarútvegsstörf. Þykir 
heppilegra, að undantekningar að því er snertir s tarfsgreinar þessar og' aðrar, sein 
svipað stendur á með, séu ákveðnar í reglugerð.



Um 10. g r . : Sjálfsagt þykir, að vinnuveitendur ákveði, hvenær orlof er veitt innan 
þeirra takm arka, sem segir í 9. gr. Sama regla gildir á Norðurlöndum.

Um 11. gr.: Þegar s tarfsinaður getur ekki farið i orlof á tímabilinu 1. jún í  til 15. 
september vegna veikinda, þvkir sjálfsagt, að hann  fái frest í því efni, en rétt þykir 
þó að setja því takmörk.

Um 12. g r . : Það er nauðsynlegt, að ákveðið sé á einhvern hátt, hvenær menn eru 
í orlofi, þó að þeir séu atvinnulausir, m. a. vegna reglunnar um, að m enn megi ekki 
vinna í starfsgrein sinni meðan á orlofi stendur. Svipuð regla gildir i Danmörku.

Um 13. og 14. g r . : Greinar þessar þurfa  ekki skýringa.

Um 15. gi\: Nauðsynlegt virðist, að öll viðskipti milli s tarfsm anna og vinnuveit- 
enda séu sem hreinust í þessum efnum, og virðist því rétt að hafa fyrningarfrest á 
kröfum  í þessu efni mjög stuttan. I Svíþjóð fyrnast k rö fu r  þessar á 2 áruiu, en í Finn- 
landi á einu ári.

Um 16. g r . : Tilgangur með orlofi er sá, að s tarfsm aður fái hvíld frá starfi, og 
Jiykir ákvæði þetta því sjálfsagt. Ekki þykir þó rétt að ganga svo langt að banna 
starfsmtmni algerlega hvers konar vinnu í orlofinu. Æ tla  iná t. d., að maður, sein 
s tundar skrifstofu- eða verzlunarstarf, hvílist l>ótt hann  vinni við heyskap í orlofinu, 
svo að eitt dæmi sé nefnt. í Noregi og Svíþjóð gildir sams konar regla og í þessari 
grein.

Um 17. g r . : Það liggur i sjálfum tilgangi laganna, að framsal orlofsm erkja á ekki 
að eiga sér stað. Eins m undi það raska grundvelli fyrirkomulagsins, ef heimilt væri 
að flytja orlofsmerkin milli orlofsára.

Um 18. g r . : Þarf  ekki skýringar við.

Um 19. gi\: Hentugast þykir, að öll mál út af lögum þessum, þar sein eigi er 
ákveðið annað, séu látin heyra undir  félagsdóm, sein af dómstólum hefur mesta þekk- 
ingu og reynslu að þvi er snertir afstöðuna milli vinnuveitenda og starfsmanna.

Um 20. g r . : Heppilegast væri, að lög Jiessi gengju í gildi í uppbafi orlofsárs, eða 
svo sköinmum tíma eftir sem frekast er unnt.

Fylgis'kjal I.

Fram anritað  frum varp til laga um orlof, ásamt greinargerð, hefur undirritaður 
meiri hluti orlofsnefndar samið og leggur hér með fvrir  hið háa ráðuneyti.

Reykjavík, 17. marz 1942.

Friðjón Skarphéðinsson. Sigurjón A. Ólafsson.
Davið Ólafsson, 

með tilvísun til meðfylgjandi fvrirvara.
Jón Hannesson, 

með tilvisun til meðfylgjandi fvrirvara.

Til félagsmálaráðuneytisins.



Fylgiskjal II.

Með tilvísun til frumvarps jiess til laga um orlof, og greinargerðar ineð því, sem 
hér fer á undan, vildi ég taka fram eftirfarandi:

Ef löggjafinn álítur nauðsynlegt, að lög séu sett um efni það, er hér uin ræðir, þá 
tel ég óhjákvæmilegt, að undanskild ir  verði allir þeir starfsmenn fiskiskipa, sem 
ráðnir  eru eftir regluin um hlutaskipti, þar  seni það mundi raska grundvelli hluta- 
skiptanna, ef greiða a*tti orlofsfé, sem taka ætti af útgerðinni að einhverju eða öllu 
leyti.

Sömuleiðis tel ég' mjög nauðsvnlegt, að tryggt yrði, að orlofstíminn væri eigi svo 
fast hundinn, að tru flun  gæti valdið á vertíðum, svo sem vor- og suinarvertíðuin, svo 
og síldarvertíð að sumrinu, þar sem slikt niundi baka útgerðinni mikið fjárhagslegt 
tjón.

Sé ég eigi ástæðu til að taka fleira fram í þessu sanibandi.

Hevkjavik, 17. marz 1942.

Davíð Ólafsson.
Fylgiskjal III.

Sjái löggjafarvaldið þörf fyr ir  að setja lagafyrirmæli uni þetta efni, tel ég þjóð- 
hagfræðilega rétt að tryggja vinnandi fólki í sveitum sama rétt og öðrum þegnum 
þjóðfélagsins. Jafn fram t legg ég áherzlu á, að löggjöfinni verði þannig fyrir  komið, 
að heyannatimi verði verndaður fvrir  töfum af fram kvæm d laganna.

Revkjavík, 17. marz 1942.

Jón  Hannesson.
Fvlgiskjal IV.

Höfuðatriði í löggjöf Norðurlandaþjóða um orlof.
I. Danmörk. (Lög nr. 170 13. apríl 1938.)
Lögin eiga við sérhvern verkam ann eða starfsmann, hvort heldur í þjónustu ein- 

staklinga eða hins opinbera, nema þar sem orlof er ákveðið með sérstökum löguni. 
Knn freniur ná lögin ekki til þeirra, sem hafa hluta af afla í kaup  eingöngu.

Sérhver, sem lög þessi ná til, á rétt á eins dags orlofi með fullu kaupi fvr ir  hvern 
v innum ánuð h já sama vinnuveitanda. Hafi vinnan varað skem ur en einn mánuð, er 
o rlofsrétturinn í hlutfalli við tínialengdina, þó þannig, að ekki er tekið tillit til vinnu, 
sein varað hefur skem ur en eina viku (6 daga).

Félagsmálaráðherra setur sérstakar reglur uni orlofsrétt þeirra, sem erfitt eiga 
með að fullnægja skilyrðum næstu málsgr. hér á undan um samfellt starf hjá sama 
vinnuveitanda.

Að því er snertir hafnarverkam cnn eru reglur þessar í reglug. 29. júní 1938, 
þannig að orlofsréttur stofnast án tillits til þess, liversu lengi þeir hafa unnið lijá 
sama vinnuveitanda. Orlof þessara nianna er 1 dagur fvrir  hverja 200 viiinutíma og 
orlofsfé greiðist af öllum vinnulaunum  þeirra.

Fólk, sem vinnur við landbúnað, öðlast fyrst rétt lil orlofs með fullu kaupi sam- 
kv. reglum þeim, sem siðar segir, þegar það hefur unnið 25 vinnudaga samtals hjá 
sama vinnuveitanda.

Það hefur ekki áhrif  á orlofsrétt, jiótt atvinnul'yrirtæki skipti uni eiganda.
Orlof skal veitt í einu lagi á tíinabilinu 2. maí til 30. september, og ákveður 

\ innuveitandi, hvenær það er veitt. Víkja má frá reglunum uin, livenær orlof skuli



veitt, að því er snertir sjóinenn, þegar talið er nauðsynlegt vegna reks trar  útgerðar- 
innar. — Að því er snertir landbúnaðarverkafólk  er heimilt að skipta orlofi, þó 
þannig, að orlof sé a. m. k. 6 daga samfleytt.

Iíf sérstakar ástæður eru fyrir  hendi, getur forstjóri vinnu- og verksmiðjueftir- 
litsins gefið undanþágu frá ákvæðunum um, hvenær orlof skuli veitt, að undangengn- 
um samningum við vinnuveitenda- og verkam annasam tök viðkomandi starfsgreinar.

Samtímis því, að m aður öðlast rétt til orlofs með vinnu ákveðinn tíma, öðlast 
hann einnig rétt til orlofsfjár, sem nem ur 4 co af kaupi því, er h ann  fékk greitt fyrir  
vinnu þá, sem er grundvölhir orlofsréttarins, og fer greiðslan fram  þegar viðkomandi 
tekur orlof. Orlofsfé greiðir sá eða þeir, sem starfsm aður vann h já  á  orlofsárinu. Sé 
kaupið að öllu levti eða einhverju greitt með fæði og húsnæði, reiknast verðmæti 
þess eftir ákveðnum reglum.

Lögin takm arka ekki orlofsrétt, sem byggist á öðrum lögum, venju eða samningi 
og gengur lengra en í orlofslögunum.

(h lo fsré ttha fa  er skvlt að taka orlof þann dagafjölda, sein orlofsrétturinn nær tit, 
og réttur tit orlofsfjár glatast, ef viðkomandi v innur fy r ir  kaupi í orlofinu.

Sérhver samningur, sein takm arkar  orlofsrétt samkvæmt lögunum, er ógildur, 
og refsivert af hálfu vinnuveitanda að gera slíkan samning.

Verzlunar-, iðnaðar- og siglingamálaráðherra veitir undanþágur frá  lögum þess- 
um, sem nauðsvnlegar eru vegna sérstakra aðstæðna við siglingar, að því er snertir 
fólk, sem v innur við þá starfsgrein.

I reglugerð frá  29. jún í 1938 segir, að maður, sem rétt hefur á orlofi samky. or- 
lofslögunum og ekki er m eðlimur stéttarfélags, sem annast greiðslu orlofsfjár eða 
trvggir greiðslu þess, eigi rétt á, um  leið og hann  fær kaup greitt, að fá orlofsmerki, 
er séu að uppha-ð 4 cé af kaupgreiðslunni. Vinnuveitendur fá m erk in  kevpt i póst- 
iiúsum, en starfsmenn fá þar ókevpis orlofsbækur til eins árs í senn.

II. Noregur.
I Noregi eru ekki sérstök lög um orlof, en í lögum um vinnuvernd frá 19. júní 

1936, 23. gr., eru allvíðtæk ákvæði um orlof.
Orlofsákva'ði laganna ná til hvers konar aty innurekstrar,  að undanteknum  sigl- 

ingum, fiskiveiðum, flugstarfsemi, landbúnaði í sm ærri stíl og opinberum störfum.
Verkafólk hcfur orlofsrétt, en með verkafólki er átt við fólk, sem v innur í þjón- 

ustu annarra  utan heimilis síns. Hafi viðkomandi unnið eitt á r  samfleytt h já  sama 
vinnuveitanda, skal orlof vera niinnst 9 v irk ir dagar á ári. Orlof skal að jafnaði 
veita í einu lagi, en skipta má því í tvo hluta með samningi milli aðila.

í orlofinu greiðast laun eins og viðkomandi hefði unnið fy r ir  með venjulegum 
vinnutíina. Nú miðast kaup  m anns við afköst, og miðast þá greiðsla við meðalafköst 
viðkomanda. Sé kaupgreiðsla látin í té með fæði, greiðast peningar í stað þess í or- 
lofinu.

Hafi starfsmaður unnið skem ur en eitt ár, en þó lengur en 6 mánuði, i sömu 
starfsgrein, á hann  rétt á orlofi í hlutfalli við tímalengd (miðað við 9 daga í 12 mán- 
uði), þannig að brot ú r  degi reiknast sem heill dagur. Skemmsta orlof, sem gert er 
ráð fyrir, er því 5 dagar eftir hálfs árs starf.

Vinnuveitandi ákveður, hvenær orlof er veitt. Það skal þó vera á tímabilinu 
lö. maí til 15. sept., nerna sérstakar ástæður séu til annars  vegna atvinnurekstrarins.

Nú lætur starfsmaður, sem rétt hefur til orlofs, af stöðu sinni áður en hann  hefur 
fengið orlof, og á hann  þá rétt á orlofsfé.

Orlofsfé greiðist þegar orlof hefst.
Orlofsreglur laganna eru frávíkjanlegar með sainningum, þó þannig, að ákvæði 

um lengd orlofstíma verður ekki brevtt orkifsþega í óhag.
í flestum stéttarfélagasamningum er vinnuveitanda bannað að greiða peninga 

í stað þess að gefa orlof, og orlofsþeguin er bannað að vinna fvr ir  kaupi í orlofinu. 
I lögununi eru engin ákvæði uni þetta.



Orlofsákvæði laganna eru ekki opinberréttareðlis með refsiviðurlögum. Mál út af 
b rotum  á orlofsákvæðunum verður því að sækja fyr ir  alm ennum  dómstólum.

III. Svíþjóð.
I Svíþjóð gilda uin orlof lög nr. 287 17. jún í  1938. Ná þau til vinnandi fólks hjá 

einkafyrirtækjum  eða hinu opinbera, þó ekki til þeirra, sem starfa  í þ jónustu  ríkis- 
ins og sérstakar reglur gilda um. U ndanskildir eru og fjölskyldumeðlimir vinnuveit- 
andans og þeir, sem taka eingöngu laun með h lutaskiptum  á arði.

Þ a r  sem venja er til eða sam ningar um orlof, er slíkt aðeins gilt, ef tryggður er 
eins góður eða betri ré ttu r  til orlofs en i lögunum.

Vinnandi fó!k, sem haft hefur á hendi stöðu sína 180 daga, á rétt til orlofs eftir 
leglum, er síðar greinir. Eigandaskipti á fyrir tæki hafa ekki áhrif  á rétt til orlofs né 
heldur þótt hlé verði á starfi af ástæðum, sem varða reks tu r  fyrirtækis. Atvinna, sem 
ekki er aðalstarf viðkomanda, skapar ekki rétt til orlofs.

Orlof reiknast einn v irkur dagur fy r ir  hvern  alm anaksm ánuð, er viðkomandi 
hafði á hendi stöðu sína næsta a lm anaksár á undan. Heimilt er að miða við annan 
líma jafn langan  almanaksári,  ef samkomulag er um  það milli aðila. Orlofsréttur, 
miðað við almanaksmánuð, er fy r ir  hendi, ef viðkomandi hefur unnið a. m. k. 16 daga 
mánaðarins. Með vinnudöguin skal í þessu sambandi telja orlofsdaga eða daga, sem 
viðkoinandi gat ekki unnið vegna slysa við starfið eða sjúkdóms tiltekinn tíma.

Vinnuveitandi ákveður, hvenær orlof er veitt. Það skal veitt í einu lagi, nema að 
því er snertir landbúnaðarverkafólk, — þá er það heimilt en ekki skvlt — og heimilt 
er að víkja frá þessu ákvæði með samningi.

Vinnuveitandi skal a. m. k. hálfum mánuði áðu r  en orlof skal hefjast tilkynna 
það orlofsþega. Þetta gildir þó ekki uni starfsfólk á skipuin.

S tarfsm aður fær kaup  meðan hann  er í orlofi.
Starfsfólki, sem fær fæði h já  vinnuveitanda upp i kaup  sitt, greiðist peningar í 

þess stað í orlofinu. Hins vegar reiknast ekki með i orlofskaupi greiðsla fvr ir  íhúð, 
er kann  að vera látin í té sem kaup.

Vinnandi fólk, sem vinnur í anna rra  þ jónustu á heimili sínu eða undir  slikum 
kringumstæðum, að ekki verði ætlasst til, að vinnuveitandi hafi eftirlit með vinnunni, 
hefur ekki rétt til orlofs, heldur aðeins kaupgreiðslu fy r ir  orlofstíma eftir nánar  til- 
teknum  regluni.

Nú er hirðing kvikfjár aðalstarf manns, og heimilast þá vinnuveitanda að greiða 
í stað orlofs upphæð samsvarandi þeirri, er hann  hefði orðið að greiða orlofstímann.

Starfsmenn á skipum, sem vilja fá orlof, sæki um það skriflega tiL vinnuveitanda. 
Komi slík um sókn ekki, skal vinnuveitandi greiða í stað orlofs upphæð, sem starfs- 
m aðurinn hefði feng'ið í kaup í orlofinu. Þó má vinnuveitandi í stað þess og ef sam- 
komulag næst 11111 það, fresta orlofinu í allt að einu ári.

Starfsmaður, sem fer ú r  stöðu sinni áður en hann hefur fengið orlof á því ári, 
á rétt á orlofsfé, sem miðast við starfstima.

Starfsmaður, sem vinnur fvr ir  kaupi í starfsgrein sinni í orlofinu, missir rétt til 
kaupgreiðslu í orlofinu.

Nú vanrækir vinnuveitandi skyldur s ínar samkvæmt lögum þessum, og greiði 
hann  þá bæ tur fvr ir  tjón, er hann  hefur valdið. Þegar metið er, hvort og að hve miklu 
leyti t jón hafi hlotizt af, skal tekið tillil til hagsm una starfsm annsins í því að fá 
orlof og anna rra  slíkra atvika, þótt ekki hafi beina fjárhagslega þýðingu. Þá eru 
ákvæði um niðurfærslu  eða brottfall bótaskyldu og skiptingu bóta, ef fleiri eiga sök, 
svo og fyrningarfrest.

MáL út af lögunum heyra undir  almenna dómstóla, neina mál þeirra manna, er 
vinna samkvæmt samningum stéttarfélags og félags vinnuveitenda. Slík mál heyra 
undir  vinnudómstólinn.



IV. Finnland.
í lögum um vinnusainninga frá 1. júní'1922 voru ákvæði um orlof. Nú gilda um 

jietta lög nr. 110 21. apríl 1939.
Starfsfólk, sem hefur vinnu- eða nám ssam ning við vinnuveitanda, skal fá orlof 

eða orlofsbætur á þann hátt, cr í lögunum greinir. Lögin ná ekki til fjölskyldu- 
meðlima vinnuveitandans eða þeirra, sem taka hlutdeild í ágóða í laun. Sérákvæði 
gilda um orlof sjómanna.

Orlof skal vera sem hér segir:
1) F y rir  sex m ánaða starfstíma samflevtt ..............................................  5 virk ir  dagar
2) F y rir  eins árs starfstíma samfleytt ......................................................  9 — •
3) F v rir  fimm ára s t a r f s t í m a .....................................................   12 —

Starfsfólk 16 ára  eða vngra fær orlof einum degi lengra en segir í 1) og jirem
döguin lengra en segir í 2).

Verzlunar- og skrifstofufólk og fólk, sem hefur sainbærileg störf, fær viku orlof,
ef uin er að ræða 6 mánaða samflevtt starf, 2 vikur, ef starfið hefur varað 1 ár, 3
vikur, hafi það varað 5 ár, og 4 vikur, hafi það varað 10 ár.

Vinnuveitandi ákveður, hvenær orlof er veitt, en það’ skal vera á timabilinn 2. mai 
til 30. sept., nema um sé að ræða landbúnaðarverkafólk eða samkoinulag beggja aðila 
um annað.

'Orlof skal að jafnaði veitt í einu lagi. U ndantekningar frá  þessu ákvæði eru þó 
allvíðta'kar. Vinnuveitanda ber að tilkynna starfsmanni með hálfs m ánaðar fvrirvara, 
hvenær orlof er veitt.

Eigandaskipti að atv innufyrir tæki hafa ekki áhrif  á orlofsrétt, né heldur þótt hlé 
verði á stavfi vegna veikinda, orlofs eða forfalla, sem viðkomandi s jálfur á ekki sök 
á, ef hann tekur til starfa, jiegar forföllin eru liðin hjá.

Fullt  kaup greiðíst í orlofi, þar á meðal greiðsla fvr ir  fæði (helga daga sem virka), 
ef kaup hefur verið greitt með því. Hins vegar gildir ekki slík regla um húsnæði.

Þeir, sem vinna ákvæðisvinnu, fá greidd laun í orlofi, sem miðast við meðalvinnu- 
lekjiir n.æstu þrjá mánuði á undan  fvr ir  venjulegan vinnutíina.

Nú hættir starfsmaður að vinna h já  vinnuveitanda og hefur ekki fengið orlof á 
þvi ári, og skal vinnuveitandi þá greiða tilsvarandi full laun eins og hér segir í stað 
o r lo fs :

1. Starfsmönnuin, sem unnið hafa lengur en sex mánuði, en skem ur en eitt ár, 
grciðisl kaup í 5 daga, starfsfólki 16 ára  og yngra ]>ó 6 daga og verzlunar- og skrif- 
stofnfólki 7 daga.

2. Slarfsfólki, sein unnið hefur samflevtt eitt á r  og vinnusam bandi er lokið eftir 
1. mai, greiðist fullt kaup  fyrir  orlof, er viðkomandi átti ré tt á það almanaksár. Sé 
vinnusanibandinu hins vegar lokið eftir 1. maí, greiðist kaup fyr ir  hálft orlof.

í „seson“-vinnu, þar sein vinnusam band varir  venjulega ekki lengur en 6 mán- 
uði, skal vinnuveitandi, þegar því er lokið, greiða bætur- í stað orlofs á þann  hátt, 
er segir í 1. hér á undan, en hafi vinnan aðeins varað þ rjá  mánuði, greiðist tveggja 
daga kaup, og hafi hún varað fjóra inánuði, þriggja daga kaup.

Starfsmenn við út- og uppskipunarvinnu, sem öðfast ekki rétt til orlofs samkvæmt 
framangreindum ákvæðum vegna þess, að skilyrði um samfleytt starf h já  sama vinnu- 
vc-itanda er ekki fv r ir  hendi, fá orlofsfé miðað við v innustundafjö lda h já  hverjum  
vinnuveilanda yfir almanaksárið, á þann hátt  er hér segir:

Slarfsmenn, sem unnið hafa 600 klst., fá tveggja daga kaup. Starfsmenn, sem 
unnið hafa 800 klst., fá þriggja daga kaup, og starfsmenn, sem unnið hafa 1200 klst., 
fá fimm daga kaup, og starfsmenn, sem unnið hafa 2000 klst., fá níu daga kaup, allt 
miðað \ ið  átta klst. vinnudag'.

Vinnuveitendur mega almennt ekki láta starfsfólk sitt vinna í orlofi þess. Við 
landbúnaðarstörf og heimilisstörf er slíkt ]>ó heimilt cftir samkomulagi, enda greið- 
ist þá uuk venjulegs kaups orlofsfé.



Saniningar, sem takm arka rétt m anna eftir lögum þessum til orlofs eða orlofs- 
fjár, eru ógildir.

Réttur til m álshöfðunar út af vanefndum  vinnuveitanda að því er snertir  orlof 
eða orlofsfé glatast, ef mál er ekki höfðað innan árs frá lokum þess almanaksárs, 
er orlof skvldi veitt eða orlofste greitt.

Vinni m aður fyr ir  kaupi í starfsgrein sinni í orlofi, er vinnuveitanda heimilt að 
draga samsvarandi upphæð frá kaupi hans fy r ir  orl'ofstímann.

Vinnuveitandi, sem veitir s tarfsmanni ekki orlof eins og í lögunum segir eða 
heldur s tarfsmanni við vinnu orlofstímann, greiði sektir auk  orlofsfjár. Mál út af 
brotum á lögunum eru opinher, og höfðar opinber ákæ randi slik mál.

Fylgiskjal V.
Y firlit

vfir samninga um sum arfrí  milli félaga vinnuveitenda og félaga starfsfólks, 
sem Vinnuveitendafélag íslands hefur átt þátt  í.

Nöfn félaga D agsetning
sam nings

Sum arfrí eftir  
vinnu i m innst Dagar

t )  Félag bifvélavirkja í Reykjavilí og Félag bíl- 7— 1—41 6 mán. 3
verkstæðaeigenda í Reykjavík 10 mán. 6

2) Félag blikksmiðjueigenda i Revkjavílv og 18— 1—41 6 mán. 3
Félag bliltksmiðja í Reykjavik 12 mán. 6

3) Vinnuveitendafélag íslands og Verkamanna- 30— 10—41 3— 15 vik. 2
félagið Dagsbrún 1C>—25 vik. 3

26—35 vik. 4
36—45 vik. * 5
46—52 vik. (>

4) Húsgagnameistarafélag Reykjavíkur og 17 5 87 6 mán. 3
Sveinaféktg hitsgagnasmiða í Reykjavik 10 mán. 6

ó) Félag íslenzlvra iðnrekendtt og Iðja, félag 22— 12—37 6 mán. 5
verlvsmiðjufóllvs 14— 1—41 12 mán. 10

(>) Félag járn iðnaðarm anna <>g Egill \ 'i lh já lm s- Jan. 41 2 á r 1
son 5 á r

7) Félag járn iðnaðarm anna og Meistarafélag 30— 12—40 2 mán. 1
já rn iðnaðannanna 8 ár 8

8) b'élag netaverkstæðaeigenda í Reykjavík og 23— 1—41 9 mán. 6
Nót, félag netavinnufólks, Reykjavík

9) Rafvirkjafélag Reykjavíkur og Félag lög- 22 — 1—41 6 mán. 6
giltra rafvirkjam eistara  í Reykjavík 3 mán. 3

A t h u g a s e m d i r :

Yið 2) E ftir 6 mán. vinnu eða meira, en undir 12 mán., er frí í h lu lfa lli við unninn m ánaðafjölda. 
Við 4) Miðað við starf á 12. mán.
Við 5) Sam fleytt starf.
Við 6) Einn dagur fvrir hverja tvo m ánuði sam fleytt. 5 ár sam fleytt.
Við 7) 1 dagur fyr ir  hverja tvo mán. (8 ár sam flevtt).
Við 8) 9 mán. á sama almanaksári.
Við 9) 6 dagar eftir  1 árs starf hjá sama m eistara með m innst 6 mán. vinnu. .'i dagar, cf

hefur starfað hjá sama m eistara í 6 mán. og haft m innst 3 mán. vinnu.



Nöfn félaga D agsetning
sam nings

1
Sum arfrí e ftir  

vinnu i m innst
i

Dagar

10) Sveinafélag skipasmiða og Meistarafélag 
skipasmiða í Reykjavík

13— 1—41

i

I V> mán. 
3 mán.

I I  mám

1
2
8

11) Félag gistihúsa og veitingastaðarekenda, sem 
hafa kvenfólk í þ jónustu  sinni, og Alþýðu- 
samband íslands vegna Sjafnar, félags starfs- 
s túlkna á veitingahúsum og skipum í Reykja- 
vík

2—3—40 6 mán. 10

12) Samningur um kaup  og k jö r  á botnvörpu- 
skipum við veiðar í salt og ís, ka rfa  og síld, 
svo og flutning á ísuðum fiski (hásetar og 
kyndarar)

14—1—41 10 mán. 7

13) Eimskipafélag Islands og Sjómannafélag 
Reykjavíkur

21— 1—41 1 mán. 
8 mán.

1
11

14) Eimskipafélagið Isafold h /f ,  Eimskipafélag 
Reykjavikur h / f  og Kveldúlfur h / f  vegna 
e /s  Heklu og Sjómannafélag Reykjavíkur 
(hásetar)

21— 1—41 1 mán. 
8 mán.

1
11

15) Eimskipafél. íslands h / f  og Sjómannafélag 
Reykjavíkur (kyndarar)

21— 1 - 4 1 1 mán. 
8 mán.

1
11

16) Eimskipafélagið ísafold h /f ,  Eimskipafélag 
Reykjavíkur h / f  og Kveldúlfur h / f  vegna 
e /s  Heklu og Sjómannafélag Reykjavíkur 
(kyndarar)

21—1—41 1 mán. 
8 mán.

1
11

17) Eimskipafél. íslands h / f  og Matsveina- og 
veitingaþjónafélag ís lands 
a) yfirmatsveinar

22—4—41

1 ár
2 ár
3 á r

9
11
12

b) hjálparmatsveinar 1 á r
2 ár

7
9

c) búrm enn 1 ár
2 ár
3 ár

9
11
12

d) veitingaþjónar pr. mán. 2

Athugasem dir:

Við 11) 6 mán. starf á næ stu 12 mánuðum  áður en orlof er veitt.
Við 12) 10 mán. á árinu.
Við 1S) Starf á næ st undangengnum  12 mán. og sé enn í þjónustu útgerðarfélags.
Við 14) Sjá aths. við nr. 13.
Við 15) Sjá aths. við nr. 13.
Við 16) Sjá aths. við nr. 13.
Við 17 a) Sam fleytt starf.
Við 17 h) Geti aðili ekki fengið  orlofíð , her honum  tvöföld  laun fyrír tím ann.
Við 17 d) Vinna jafn t lielga daga.



N'öfn félaga D agsetning
sam nings

Sumarfrí eftir  
vinnu i m innst

|

Daga

18) Skipstjóra- og stýrimannafékig Reykjavíkur, 
skipstjói-afélagið Kári í Hafnarfirð i og skip- 
stjórafélagið Hafþór á Akranesi og Félag ís- 
lenzkra línuveiða- og fiskflutningsskipa 
(sk ipstjórar  og stýrimenn)

21—1—41 6 mán. 10

19) Eimskipafélag íslands h / f  og Stýrimannafé- 
lag íslands

31— 1—41 1 ár
2 ár

20
30

20) Eimskipafélagið ísafold h /f ,  -Eimskiijafélag 
Reykjavíkur h / f  og Kveldúlfur h / f  sem eig- 
andi e /s  Heklu og Stýrimannafélag íslands

81— 1—41 1 á r 21

21) Eimskipafélag íslands h / f  og Vélstjórafélag 
íslands

27—6—38 1 ár
2 ár

15
30

22) Eimskipafélag Reykjavíkur h / f  og Eimskipa- 
félagið ísafold h / f  og Vélstjórafélag íslands

1 - 6 —34 1 ár  

•

21

23) Vélstjórafélag Isafjarðar og Utgerðarmenn 
og vinnuveitendnr á ísafirði

19—6—41 6 mán. 
12 mán.

7
14

24) Eimskipafélag íslands h / f  og Félag íslenzkra 
loftskevtamanna

2(1 2 41 1 ár
2 á r

20
30

25) Eimskipafélagið ísafold h /f ,  Kveldúlfur h / f  
sem eigandi e /s  Heklu og Eimskipafélag 
Reykjavikur og Félag íslenzkra Ioftskevta- 
m anna

20—2-—41 1 ár 20

Athugasem dir:

Við 18) Séu þeii' í þjónustu útgerðai'fyrirta'kisiiis, ]>egar frí hyrjai', og hafi veriS þaS sam- 
fleytt síðustu G inánuði.

Við 20) 30 dagar mcSan styrjöldin stcndur yfir.

Viðbætir. Samningar, sem Vinnuveitendafélag íslands hefur ekki átt þátt í.

Xöfn félaga Dagsetninfi
snm nings

Suniai'fri e ftir  
vinnu í m innst Dagar

26) M jólkursamsalan í Reykjavík og Félag af- 
greiðslustúlkna hrauða- og m jólkursöluhúða

29—12—37 3 mán. 
6 mán.

7
14

27) Bakarameistarafélag Reykjavíkur og Félag 
afgreiðshistúlkna hrauða- og m jólkursöhi- 
búða

28—6—38 3 mán. 
6 mán. 
3 á r

7 ■ 
14 
14

28) Bakarasveinafélag íslands og Bakarameist- 
arafélag Revkjavikur ásamt Alþýðubrauð- 
gerðinni h / f

8 - 1 - 4 1 6 mán. 
12 mán.

4
12



N öfn félaga D agsetning
sam nings

Sumarfrí eftir  
vinnu i m innst Dagar

29) Bifreiðastjórafélagið Hreyfill og Bifreiðaeig- 
endur í Reykjavík

15—1—41 6 mán. 
12 mán.

5
5-f-5

30) Bifreiðastjórafélagið Hreyfill og Strætis- 
vagnar Reykjavíkur h / f

1 mán. 1

31) F'élag bókbandsiðnrekenda í Reykjavik og 
R íkisprentsmiðjan Gutenberg og Bókbind- 
arafélag Reykjavíkur

10— 1—41 12 mán. 12

32) Meistarafélag húsgagnabólstrara  og Sveina- 
félag húsgagnabólstrara

1— 1—41 1 ár 
1 mán.

6
V*

33) Félagið Skjaldborg og Klæðskerameistara- 
félag Revkjavíkur

17— 1—41 12 mán. 8

34) Hið íslenzka prentarafélag og Félag íslenzkra 
prentsmiðjueigenda og Ríkisprentsmiðjan 
Gutenberg

4— 1—41 pr. mán. 1

35) Bakarasveinafélag Reykjavíkur og Bakara- 
meistarafélag Reykjavíkur

29—3—41 pr. mán. 1

36) Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis og 
Verzlunarmannafélagið í Reykjavík ásamt 
Verzlunarmannafél. H afnarf ja rðar  og Sendi- 
sveinafélagi Reykjavíkur

15—12—37 1 ár 
1 mán.

12
1

37) Alþýðusamband íslands vegna Sjafnar, félags 
starfsstú lkna í veitingahúsum og skipum og 
Ingólfs Café og Iðnó

100 1 ár 
1 mán.

12
1

38) Skallagrímur h / f  Borgarnesi og Sjómanna- 
félag Reykjavíkur

Jan. 41 6 mán. 
12 mán.

6
12

39) Starfsstúlknafélagið Sókn og S tjórnarnefnd 
rikisspítalanna f. h. landsspítalans, heilsu- 
hælisins á Vifilsstöðum, spítalanna á Kleppi 
og holdsveikraspítalans í Kópavogi

31— 1—41 6 mán. 
und ir  6 mán.

14
7

40) S tjórnarnefnd ríkisspíta lanna og starfs- 
mannafélagið Þór, Revkjavík

8—5—36 6 mán. 14

A thugasem dir:

Við 29) Sam fleytt starf. 5 daga sum arfrí og 5 daga vetrarfrí.
Við 30) Fastam enn.
Við 31) Fyrir skem m ri tím a unninn h lu tfa llsleg t orlof.
Við 33) Fólk, sem unnið hefur skem ur en 1 ár í sama verkst., faer orlof i h lu tfa lli v ið  unninn tima. 
Við 34) Fyrir skem m ri tim a tiltö lu leg t orlof.
Við 36) 1 ár sam fleytt.
Við 37) H lutfallslegt orlof fyrir  lengri tím a (hvern unninn mán.) allt að ári. m iðað við 31. ágúst. 
Við 38) Starf i 7—11 mán. incl. h lu tfallslegt orlof.
Við 40) Fastam enn.


