
Ed. 9. Frumvarp til laga
um orlof.

F lm .: Sigurjón A. Ólafsson, Huraldur Guðmundsson.

1. gr.
Lög þessi gilda um allt t'óik, sem starlar í þjónustu annarra, hvort heldur ein- 

staklinga cða liins opinbera. Undanteknir eru þó: 
a. lðnnemar, sbr. 9. gr. laga nr. 100 11. júni 1938, um iðnaðarnám. 
h. Starfsinenn fiskiskipa, sem ráðnir eru eftir reglum um hrein hlutaskipti og hlut- 

armaður tekur þátt í útgerðarkostnaði að meira eða minna leyti. Þó skal, ef 
hlutarmaður óskar þess, greiða honum orlofsfé þannig, að helmingur þess sé tek- 
inn 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.
Samningar um iakmarkanir á orlofsrétti samkvæmt lögum þessum eru ógildir.



3. gr.
Sérhver, sem lög þessi ná til, hefur rétt og skyldu til orlofs ár hvert jafnmarga 

virka daga og hann hefur unnið marga almanaksmánuði samanlagt næsta orlofsár á 
undan, en orlofsár merkir i lögum þessum tímabilið frá 15. maí til 14. mai næsta ár 
á eftir.

Telst í þessu sambandi hálfur mánuður eða meira sem heill mánuður, en skemmri 
tiini er ekki talinn með.

Það telst vinnutími samkvaunt jæssari grein, þótt maður sé frá vinnu vegna veik- 
inda eða slysa, rneðan hann fær kaup greitt eða hann er í orlofi.

4. gr.
Sá, sem fer í orlof, á rétt á að fá greitt sein orlofsfé 4 'í  — fjóra af hundraði — 

af kaupi því, sem hann hefur borið úr býtum fyrir vinnu sína næsta orlofsár á undan.
- Nú hefur maður unnið eftirvinnu, nætur- eða helgidagavinnu, og greiðist þá or- 

lofsfé aðeins af þeirri upphæð, sem greidd hefði verið fyrir þá vinnu, ef það hefði 
verið dagvinna. Þó skulu fannenn fá greitt orlofsfé af cftirvinnukaupi eins og það 
er á hverjum tíma.

Orlofsfé greiðir sá eða þeir, sem orlofsiétthafi hefur unnið hjó ó orlofsárinu, og 
fer greiðsla fiyin með orlofsmerkjum hvert skipti sein útborgun vinnulauna fer fram.

Ákvæði þetta gildir jió ekki um starfsmenn, sem eru i fastri stöðu, þegar þeir fara 
i orlof, og hafa unnið hjá sama vinnuveitanda samfellt næsta orlofsár á undan. Halda 
þeir kaupi sínu óskertu orlofsdagana, jafnháu og þeir hefðu unnið venjulegan vinnu- 
tíma. Kaup fvrir orlofsdagana skulu þeir fá greitt næsta virkan dag áður en orlof hefst.

Nú fer maður úr fastri stöðu, og greiðir vinnuveitandi þá með orlofsmerkjuin 
orlofsfé af kaupi því, er starfsmaðurinn vann fvrir á því orlofsári.

Starfsmaðnr, sein er í fastri stöðu, þegar hann fer í orlof, en hefur ekki unnið 
hjá sama vinnuveitanda samfelll næsta orlofsár á undan, fær greitt orlofsfé með or- 
lofsmerkjum næsta virkan dag áður en orlof hefst, og miðast það við kaup það, er 
hann vann fvrir hjá núverandi vinnuveitanda á oi lofsárinu.

Krafa um greiðslu orlofsfjár er forgangskrafa í dánar- eða þrotabúi vinnuveit- 
anda til jafns við kröfur þau-, sem um ræðir í 83. gr. b, 5. lið, skiptalaganna, nr. 3
12. april 1878.

5. gr.
Nú tekur maður ekki kaup heint frá vinnuveitanda, heldur fær kaupið greitt t. d. 

með þjórfé að öllu eða nokkru levti, og skal upphæð orlofsfjár þá miðast við fram- 
tal tekna til skatts næsta ár á undan, eða áætlun skattanefndar um vinnutekjur, ef 
ekki var talið frain til skatts.

<)• gr-
Eigi skal reikna orlofsfé af greiðsluin, seni ætlaðar eru til borgunar á sérstök- 

um kostnaði vegna starfsins, t. d. ferðakostnaði, og ekki teljast skattskyldar.
Sama gildir um áha’Uuþóknanir, sem greiddar eru vegna stríðshættu.

7. gr.
Nii er kaup greitt með fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum að öllu leyti eða ein- 

hverju, og greiðist þá orlofsfé af verðmæti þess, sem miðast við mat skattanefndar á 
hlunnindum þessuni til tekna við síðustu ákvörðun tekjuskalts. •

8. gr.
Ríkisstjórnin hlutast til um, að póststjórnin gefi út orlofsmerki og orlofsbækur 

ó þann hátt, er fyrir er mælt í lögum þessum og reglugerð, er sett skal samkvæmt þeim.
í reglugerðinni skal ákveðin gerð inerkjanna, með hvaða upphæðum í aurum eða 

krónum þau skulu gefin út og hvernig sölu þeirra skuli hagað.



Orlofsmerki skulu vera til sölu og orlofsbækur til afhendingar í öllum póst- 
stöðvuni, þar sem póstfriinerki eru seld.

Merkin skulu seld vinnuveitendum ineð ákva'ðisverði og starfsmönnum afhentar 
ókeypis þær bækur, sem eru þeim nauðsynlegar.

I bækurnar skal starfsmaður rita nafn sitt, stétt og heimili, um leið og bókin 
er afhent og i viðurvist þess, er afhendir honum bókina. Hver bók skal aðeins gilda 
fvrir eitt orlofsár, og skal það tilgreint fremst í bókinni, og má aðeins festa í þær 
orlofsmerki fyrir vinnu á þvi orlofsári. í reglugerð skulu sett ákvæði um gerð bók- 
anna og notkun, svo og um önnur atriði varðandi framkvæmd laga þessara, er þurfa 
þvkir.

Allur kostnaður við orlofsmerki og orlofsbækur greiðist úr ríkissjóði.
Þegar kaupgreiðandi afhendir starfsmanni orlofsmerki, skal kaupgreiðandi 

sjálfur festa þau i orlofsbók starfsmannsins á þann hátt, er fyrir er mælt í reglu- 
gerð um orlof, og skrifa í bókina það, sem reglugerðin ákveður.

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

ákveðið með samkomulagi, bæði að orlofi skuli skipta og að það skuli veitt á öðrum 
tíma árs.

Ríkisstjórnin getur í reglugerð um orlof ákveðið, að víkja skuli frá ákvæðum 
jiessarar greinar að því er snertir sérstakar starfsgreinar, er nauðsynlegt þykir, að 
aðrar reglur gildi um.

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

vinnuveitandi þá, með a. m. k. viku fyrirvara, hvenær honum skuli veitt orlof, neina 
samkomulag verði um annað.

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

11. gr.
Geti starfsmaður ekki vegna veikinda farið í orlof á þeim tiina, er vinnuveitandi 

ákveður samkv. 10. gr., skal hann sanna forföll sín með vottorði sjúkrasamlagslæknis 
síns, ef hann er í sjúkrasamlagi, en annars héraðslæknis. Læknisvottorð skal ritað 
í orlofsbók. Getur starfsmaður þá krafizt orlofs og greiðslu andvirðis orlofsmerkja á 
öðrum tímum en ákveðið er í 0. gr., en þó ekki síðar en svo, að orlofi hans sé lokið 
fvrir 31. maí næstan á eftir.

Geti starfsmaður ekki vegna veikinda farið í orlof fyrir þann tíina, á hann rétt 
á að fá greitt andvirði orlofsmerkja sinna, ef hann sannar veikindi sin á sama hátt 
og að ofan greinir.

12. gr.
Nú er maður ekki í starfi, þegar hann vill fara í orlof, eða er orðinn sjálfsta'ð- 

ur atvinnurekandi eða hættur að starfa í þjónustu annarra af öðrum ástæðum, og 
skal hann þá snúa 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 yfirlýsingunni tekur, ritar vottorð í orlofsbók hlutaðeiganda um, að 
hann hafi tekið við vfirlýsingunni, og um innihald hennar, enda sé yfirlýsingin 
geymd í hans vörzluin.

13.*gr.
Þegar ritað hefur verið í orlofsbók vottorð samkvæmt því, sein segir í 10. og 12. 

gr., snýr starfsmaður sér til einhverrar póststöðvar og fær þar, hinn síðasta virka dag 
áður en orlof hefst eða siðar, greidda í peningum samanlagða upphæð orlofsmerkja, 
sem fest eru í orlofsbókina, gegn afhendingu bókarinnar með áritaðri kvittun fvrir 
móttöku upphæðarinnar.



Nú er orlofsbók ekki lögð fram í póststöð til innlausnar fyrir 15. september fyrir 
næsta orlofsár á undan, og fellur þá andvirði orlofsmerkjanna til ríkissjóðs, nerna 
sérstök heimild sé í lögum þessum eða reglugerð samkvæmt þeim til þess að fresta 
innlausn bókarinnar. Þó getur ráðherra, þegar sérstaklega stendur á, veitt frest í 
])essu efni til loka yfirstandandi orlofsárs.

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

14. gr.
Nú 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., í samræmi við það. Verður síðan aðeins 
greiddur i það sinn sá hluti samanlagðrar upphæðar orlofsmerkja í orlofsbók, sem 
svarar til þess hluta orlofs, er vottorð ræðir um. Skal rita í orlofsbókina kvittun fyrir 
greiðslunni, en afhenda bókina síðan þeirri póststöð, sem greiðir eftirstöðvar orlofs- 
merkjanna.

15. gr.
Kröfur á hendur vinnuveitenduin samkvæint lögum þessum falla úr gildi fyrir 

fyrning, ef þær hafa ekki verið viðurkenndar eða lögsókn hafin innan loka næsta 
orlofsárs eftir að kröfurnar stofnuðust.

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

17. gr.
Framsal orlofsmerkja og flutningur orlofsmerkja milli ára er óheimill.

18. gr.
Það varðar sektuin, er renna í rikissjóð, e f :

1. Vinnuveitandi lætur starfsmann sinn ekki fá orlof eða orlofsfé samkvæint lög- 
um þessum, nema um ítrekað brot sé að ræða, því þá má dæma hann til varðhalds.

2. Ef vinnuveitandi gerir samning við starfsmann sinn, sem bannaður er í 2. gr.
2. mgr.

3. Ef starfsmaður brýtur ákvæði 16. og 17. gr., og skal þá jafnframt, ef brot er 
ítrekað, ákveða með dómi missi orlofsréttar næsta orlofsár eftir að dómur er 
kveðinn upp.
Mál út af brotum þessum skulu sæta meðferð almennra lögreglumála. Sökin 

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

19. gr.
Ef eigi er öðruvisi ákveðið í lögum þessum, skulu öll mál út af réttindum og 

skyldum samkvæmt þeim og til fullna'gingar öllum kröfurn í því sambandi heyra 
undir félagsdóm.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta var flutt á síðasta þingi af Alþýðuflokksmönnum, er sæti áttu í efri 

deild, en náði þá ekki fram að ganga. Fylgdi frv. þá svo látandi greinargerð, auk 
skýrslna og annarra fylgiskjala, og vísast til þeirra á þskj. 245:

„Frumvarp þetta er samið af meiri hluta inilliþinganefndar, er skipuð var af fé- 
lagsmálaráðuneytinu 17. okt. 1941, og fylgdu því svo hljóðandi skýringar:

„Á síðasta reglulega Alþingi var samþykkt svofelld þingsályktunartillaga um 
undirbúning löggjafar um orlof:



„Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að leita tillagna verkalýðs- og vinnu- 
veitendasamtakanna, svo og Búnaðarfélags íslands og Fiskifélags íslands, um undir- 
lnining löggjafar um orlof vinnandi fólks í landinu til sjávar og sveita frá störfum á 
vissum tímum árs. Leggi ríkisstjórnin málið síðan fvrir næsta Alþingi í þvi formi, 
sem henni þykir henta.“

Með bréfuin, dags. 17. okt. s. 1., var síðan 5 manna nefnd skipuð samkvæmt til- 
nefningu ofangreindra aðila og félagsmálaráðherra til þess að gera tillögur til ríkis- 
stjórnarinnar um þetta efni.

í nefndina voru skipaðir þeir Sigurjón A. Ólafsson, eftir tilnefningu Alþýðusam- 
bands íslands, Eggert Claessen, eftir tilnefningu \ rinnuveitendafélags íslands, Jón 
Hannesson, eftir tilnefningu Búnaðarfélags íslands, Davíð Ólafsson, eftir tilnefningu 
Fiskifélags Islands, og Friðjón Skarphéðinsson, tilnefndur af félagsmálaráðherra.

Með samþykki þingsályktunartillögunnar hefur Alþingi viðurkennt nauðsyn þess, 
að vinnandi fólk til sjávar og sveita fái hæfilega hvíld frá störfum vissan tima í einu 
með vissu millibili. Þetta er og almennt viðurhennt og hefur verið uin langt skeið, 
enda hafa skapazt venjur um orlof (suinarfrí) hjá ýmsum stéttum manna og þá fyrst 
og fremst hjá skrifstofu- og verzlunarfólki. Þá var og í sumum sveituin landsins sú 
venja fram vfir aldamót, og cr ef til vill enn, að veita hjúum nokkurra daga orlol' 
árlega.

Á síðari árum hafa auk þess fjöhnörg stéttarfélög fengið því til vegar komið með 
samningum við atvinnurekendur, að meðlimum þeirra hefur verið trvggt orlof, mis- 
munandi langt eftir atvikum. Nefndin hefur kynnt sér þá af þessum samningum, sem 
hún hefur náð til, og er að sjálfsögðu gengið út frá því í frumvarpinu, að þeir samn- 
ingar um orlof haldi gildi sínu, þar sem betri orlofsréttur er trvggður en gert er ráð 
ivrir í frumvarpinu.

Það er því augljóst, að í frumvarpinu íelast ekki svo miklar hreytingar á skipun 
þessara mála eins og ætla mætti að óathuguðu máli, þar sem venjur og samningar um 
Jietta efni eru mjög viðtæk. Höfuðnýmæli frumvarpsins er orlof verkamanna, en sjó- 
menn og J)ó einkum iðnaðarmenn hafa í fjölmörgum tilfellum tryggt sér orlof með 
samningum. Þá hafa og verkamannafélögin Dagshrún í Reykjavík og Hlíf i Hafn- 
arfirði tryggt meðlimum sínum vísi til orlofs með samningum á s. 1. ári.

Nauðsvn Jiess að taka sér hvíld frá störfum vissan tima með vissu millibili hefur 
ekki aðeins ve.rið viðurkennd í framkvæmdinni hér á landi, heldur einnig í öllum 
inenningarlöndum. Revnslan hefur kennt, að slík hvíld er ekki aðeins til hagræðis 
fvrir einstaklingana, heldur einnig er hún vinningur frá þjóðhagslegu sjónarmiði, 
bæði að því er snertir aukin vinnuafköst og endingu á starfsþreki og heilbrigði. Tvö- 
falt gildi hefur slik hvíld, ef hægt er að saníeina hana dvöl úti í náttúrunni eða hollum 
ferðalögum.

Flestir, sem eru sjálfs sín húsbændur, taka suinarfrí eftir því, sem atvik levl'a. 
Eigi hinir, sem starfa í þjónustu annarra, að njóta orlofs, verður Jiað að byggjast á 
samningi við atvinnurekanda, venju eða löggjöf. Óumdeilda þýðingu hefur það, að 
fólk fái greitt kaup, meðan það er í orlofi. Að öðrum kosti mundi það mjög sjald- 
an hafa efni á að fara í orlof. Hagsmunir atvinnurekanda og starfsfólks hafa því 
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 Jiessa ekki verið til löggjöf um orlof. I félagsinálalöggjöf 
hinna Norðurlandanna og í ýmsuin öðrum löndum hefur hins vegar verið sett all- 
víðtæk löggjöf uin þetta efni, einkum eftir að 20. alþjóðlega vinnuinálaþingið í Genf 
sainþykkti árið 1936 ályktun um Jietta og tilmæli til ineðlima sinna um orlofslöggjöf.

Með frumvarpi því, sem hér liggur fvrir, er til þess ætlazt, að málum verði þannig 
skipað, að orlof sé lögákveðið 12 virkir dagar á ári, miðað við, að unnið sé allt árið, 
en 1 dagur fyrir 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. Þá er gert ráð fvrir, að atvinnurekendur láti starfsfólki í 
té orlofsmerki, sem eru eins konar ávísanir á orlofsféð.

Fyrirkomulag þetta útheimtir nokkra fyrirhöfn og kostnað, en ekki virðist önn- 
nr leið heppilegri. Orlofsmerkin vrðu prentuð á kostnað hins opinbera og höfð til 
sölu fyrir atvinnurekendyr á póststöðvum, en póststöðvarnar greiddu andvirði 
þeirra til eigenda, áður en þeir færu í orlof. Þá yrði og að prenta orlofsbækur, er 
mönnum yrðu látnar í té árlega til þess að festa i orlofsmerki og til þess að rita í 
vinnuvottorð. Sams konar fyrirkomulag er haft í Danmörku.

Um einstakar greinar frumvarpsins er þetta að segja:

Um 1. gr.: Eðlilegt virðist að takinarka lögin við þann tilgang að tryggja þeim, 
sem vinna í þjónustu annarra, orlof.

Rétt þykir þó, að iðnnemar séu undanteknir, þar sem þeim er tryggður orlofs- 
réttur í lögum um iðnaðarnám, jafngóður og frumvarp þetta gerir ráð fyrir.

Þá eru undanteknir starfsmenn fiskiskipa, sem ráðnir eru eftir reglum um hrein 
hlutaskipti. Er það í samræmi við þá reglu, sem gildir í Danmörku og á öðrum Norð- 
urlöndum, þar sem orlof hefur verið lögfest.

Eftir islenzkri venju fvrr og síðar ber að skilja hrein hlutaskipti á þann veg, að 
hlutarmaður sé sá, sem er þálttakandi i útgerðarkostnaði skipsins, þ. e. að skipshöfn 
greiði að jöfnu við útgerðarmann olíur, beitu, veiðarfæri og ýmislegt fleira, sem er 
beinn kostnaður við útgerð skipsins. Hundraðshlutir af afla hafa ekki talizt hrein 
hlutaskipti.

Það verður að teljast rétt, þar sem um hrein hlutaskipti er að ræða, að heimilt sé 
hlutarmanni að krefjast orlofs, og greiðist þá orlofsfé að jöfnu frá útgerðarmanni og 
hlutarmanni.

Um 2. g r . : Þarl’ ekki skýringar.

Um 3. gr.: I þessari grein, ásamt þeirri næstu á eftir, er þungamiðja frumvarps- 
ins. Er þar ákveðið, að árlegt orlof skuli vera jafnmarga daga og maður hefur unnið 
marga inánuði á orlofsárinu. Regla þessi er í aðalatriðum eins í dönsku orlofslög- 
ununi.

Timabil það, sem orlofsrétturinn er byggður á — orlofsárið —, er af hagkvæmnis- 
ástæðuin ákveðið 15. mai til 14. maí, 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 vertíðarlok 
um svipað levti.

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

Um 4. gr.: Akvæðið 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 óhjákvamiilegt, því að öðrum kosti mundi Jögákveðið or- 
lof óframkvæmanlegt.

Tilhögun þessi, sem er samkvæmt fyrirmynd í dönsku lögunum, miðar að því að 
gera þeim, sem ekki starfa hjá sama vinnuveitanda að staðaldri, mögulegt að safna 
orlofsfé, þar til þeir fara í orlof.

Ef það fyrirkomulag j-rði tekið upp, að réttur til orlofs og orlofsfjár stofnaðist 
aðeins með samfelldu starfi hjá sama vinnuveitanda, t. d. 1 ár eða 6 mánuði, og þótt 
skemmri tími væri, mundi það útiloka fjölda manna frá orlofi. Með fyrirkomulagi því, 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er hins vegar tryggt, að allt starfandi fólk í þjón- 
ustu annarra öðlast rétt lil orlofs og orlofsfjár, án tillits til þess, hvort það vinnur 
lengur eða skernur hjá sama vinnuveitanda. Þetta virðist fullkomlega réttmætt, þegar 
tekið er tillit til þess, að margvisleg störf eru þannig vaxin, að ekki má vænta þess, að 
sami atvinnurekandi láti vinna þau nema skamman tima í einu.



Þá þykir rétt, að greitt sé orlofsfé af eftirvinnu, nætur- og helgidagavinnu, vegna 
þess að oft getur komið fyrir á venjulegum tímum, að dagvinna einstakra verka- 
manna sé lítil, en eftirvinna nokkur. Hins vegar þykir þó ekki rétt að reikna orlofs- 
fé af hærri vinnulaunum en kaupi, sem greitt er í dagvinnu.

Eftirvinnukaup farmanna er svipað dagvinnukaupi landverkamanna, en hjá far- 
mönnum er ekkert til, sem heitir dagvinnukaup, nema fastakaup þeirra, sem er til- 
tölulega lágt. Er því nauðsynlegt, að greitt sé oriofsfé af eftirvinnukaupi farmanna, til 
þess að koma í veg fvrir ósamræmi, sem annars vrði milli þeirra og landverkamanna.

Um 5.—7. gr.: Þurfa ekki skýringa.

Um 8. gi\: Hér er ráðgert, að reglugerð verði sett um ýmis atriði varðandi fram- 
kvæmd laganna og þá meðal annarra um orlofsmerki og orlofsbækur, sem óhjákvæmi- 
legt er, að nánari ákvæði verði sett um, en óheppilegt þykir að hafa í lögunum sjálfum.

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

Um 9. gr.: Aðalreglan er, að orlof skuli veitt á tímabilinu 1. júní til 15. september. 
Þykir nauðsynlegt að hafa tímabil þetta sem lengst, vegna þess að erfiðleikar geta 
verið á því fyrir vinnuveitendur að missa margt starfsfólk í einu.

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

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

Óhjákvæmilegt er og að heiinila ráðherra að gera víðtækar undantekningar frá 
aðalreglunni með reglugerðarákvæðum. Þannig háttar hjá oss um ýmsar starfsgrein- 
ar, að ekki er unnt að svipta þær vinnukrafti að sumrinu, og ber þar fyrst og fremst 
að nefna landbúnaðarstörf. Sama máli er að gegna um ýmis sjávarútvegsstörf. Þvkir 
heppilegra, að undantekningar að því er snertir starfsgreinar þessar og aðrar, sem 
svipað stendur á með, séu ákveðnar í reglugerð.

Um 10. gr.: Sjálfsagt þvkir, að vinnuveitendur ákveði, hvenær orlof er veitt innan 
þeirra takmarka, sem segir í 9. gr. Sama regla gildir á Norðurlöndum.

Um 11. g r . : Þegar starfsmaður getur ekki farið í orlof á tímabilinu 1. júní til 15. 
september vegna veikinda, þykir sjálfsagt, að hann fái frest í því efni, en rétt þvkir 
þó að setja því takmörk.

Um 12. gr.: 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 menn megi ekki 
vinna í starfsgrein sinni meðan á orlofi stendur. Svipuð regla gildir í Danmörku.

Um 13. og 14. gr.: Greinar þessar þurfa ekki skýringa.

Um 15. g r . : Nauðsynlegt virðist, að öll viðskipti milli starfsmanna og vinnuveit- 
enda séu sem hreinust í þessum efnum, og virðist því rétt að hafa fyrningarfrest á 
kröfum í þessu efni mjög stuttan. í Svíþjóð fvrnast kröfur þessar á 2 árum, en í Finn- 
landi á einu ári.

Um 16. gr.: Tilgangur með orlofi er sá, að starfsmaður fái hvíld frá starfi, og 
þykir ákvæði þetta því sjálfsagt. Ekki þvkir þó rétt að ganga svo langt að banna 
starfsmanni algerlega hvers konar vinnu í orlofinu. Ætla má t. d., að maður, sem 
stundar skrifstofu- eða verzlunarstarf, hvílist þótt hann vinni við heyskap i orlofinu, 
svo að eitt dæmi sé nefnt. í Noregi og Svíþjóð gildir sams konar regla og i þessari 
grein.



Um 17. g r . : Það liggur í sjálfum tilgangi laganna, að framsal orlofsmerkja á ekki 
að eiga sér stað. Eins mundi það raska grundvelli fyrirkomulagsins, ef heimilt væri 
að flytja orlofsmerkin milli orlofsára.

Um 18. gr.: Þarf ekki skýringar við.

llm 19. gr.: Hentugast þvkir, að öll mál lit af lögum þessum, þar sem eigi er 
ákveðið annað, séu látin hevra undir félagsdóm, sem af dómstólum hefur mesta þekk- 
ingu og revnslu að þvi er snertir afstöðuna milli vinnuveitenda og starfsmanna.

Um 20. gr.: Heppilegast væri, að lög þessi gengju í gildi i upphafi orlofsárs, eða 
svo skömmum tíma eftir sem frekast er unnt.“ “


