
Ed. 13. Frumvarp til laga
um orlof.

Flm.: G uðm undur í. Guðmundsson.

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

cinstaklinga eða hins opinhera. Fndan tekn ir  eru þó:
a. Iðnnemar, sbr. 9. gr. laga nr. 100 11. júní 1938, uin iðnaðarnám.
b. Starfsmenn fiskiskipa, sem ráðnir  eru eftir reglum um  hre in  hlutaskipti og 

h lu tarm aður tekur þátt i ú tgerðarkostnaði að meira eða m inna leyti. Þó skal, 
ef h lu tarm aður óskar þess, greiða honum orlofsfé þannig, að hclmingur þess 
sé tekinn af kaupi hans sjálfs, en hinn helminginn greiði útgerðarmaður.



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

eiga eða kunna að eignast betri orlofsrétt en í lögum þessum er ákveðið.
Samningar 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 jafnm arga 

virka daga og hann  hefur unnið marga alm anaksm ánuði samanlagt næsta orlofs- 
á r  á undan, en orlofsár m erk ir í lögum þessum tíinabilið frá  15. maí til 14. maí 
næsta á r  á eftir.

Telst í þessu sambandi hálfur m ánuður eða ineira sein heill m ánuður, en 
skemmri tími er ekki talinn  með.

Það telst v innutnni samkvamit þessari grein, þótt m aður sé frá vinnu vegna
veikinda eða slysa, meðan hann  tæ r kaup greitt, eða hann  er í orlofi.

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

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

Nú hefur niaður unnið eftirvinnu, na'tur- eða helgidagavinnu, og greiðist þá 
orlofsfé aðeins af þeirri upplia'ð, sem greidd hefði verið fv r ir  þá vinnu, ef það 
hefði verið dagvinna. Þó skulu farmenn fá greitt orlofsfé af eftirvinnukaupi eins 
og það er á hverjum tíma.

Orlofsfé greiðir sá eða þeir, sein orlofsrétthafi hefur unnið h já  á orlofsárinu, 
og fer greiðsla fram með orlofsm erkjum  hvert skipti sem útborgun  v innulauna 
fer fram.

Ákvæði þetta gildir jió ekki uni starfsmenn, sem eru í fastri stöðu, þegar þeir 
fa ra  i orlof, og hafa unnið h já  sama vinnuveitanda samfellt næsta orlofsár á undan. 
Haldi þeir kaupi sínu óskertu orlofsdagana, ja fnháu  og þeir hefðu unnið venju- 
legan vinnutíma. Kaup fvrir  orlofsdagana skulu jieir fá greitt næsta v irkan  dag 
áður en orlof hefst.

Nú fer m aður úr fastri stöðu, og greiðir vinnuveitandi þá með orlofsmerkjum 
orlofsfé af kaupi því, er s tarfsm aðurinn vann fyrir  á því orlofsári.

Starfsinaður, sem er í fastri stöðu, jiegar hann  fer í orlof, en hefur ekki unnið 
h já  sama vinnuveitanda samfellt næsta orlofsár á undan, fær greitt orlofsfé með 
orlofsinerkjum næsta v irkan  dag áður en orlof hefst, og miðast það við kaup  það, 
er hann  vann fyr ir  hjá núverandi vinnuveitanda á orlofsárinu.

Krafa um greiðslu orlofsfjár er forgangskrafa í dánar- eða þrotabúi vinnu- 
veitanda til jafns við k rö fur þær, sem uni ra 'ðir í 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  levti, og skal upphæð orlofsfjár þá iniðast við 
fram tal tekna til skatts næsta ár á undan, eða áætlun skattanefndar uin vinnu- 
tekjur, ef ekki var talið fram til skatts.

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

stökum kostnaði vegna starfsins, t. d. feröakostnaði, og ekki teljast skattskyldar.
Sama gildir um áhættuþóknanir, sem greiddar eru vegna striðshættu.



7. gr.
Nú er k aap  greitt með fæði, húsnæði eða öðrum  hlunnindum  að öllu leyti eða 

cinhverju, og greiðist þá orlofsfé af verðmæti þess, sem miðast við m at skattanefnd- 
ar á hlunnindum  þessum til tekna við siðustu ákvörðun tekjuskatts.

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

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

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

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

Merkin skulu seld vinnuveitendum með ákvæðisverði og starfsm önnum  af- 
hentar ókevpis þær ba'kur, sem eru þeim nauðsynlegar.

í bæ kurnar 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 
i'yrir eitt orlofsár, og skal það tilgreint fremst í bókinni, og m á 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 
þykir.

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

s jálfur festa þau í orlofsbók starfsmannsins á þann  hátt, er fy r ir  er mælt í reglu- 
gerð 11111 orlof, og skrifa í bókina það, sem reglugerðin ákveður.

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

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

Ríkisstjórnin getur í reglugerð uin orlof ákveðið, að víkja skuli frá  ákvæðum 
þessarar greinar að jiví er snertir sérstakar starfsgreinar, er nauðsynlegt þykir, að 
að ra r  reglur g'ildi um.

10. gr.
Nú er s tarfsm aður i starfi á þeim tima, þegar hann  vill fa ra  í orlof, og ákveður 

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

Ritar vinnuveitandi í orlofsbók starfsmanns vottorð uin það, hvaða daga orlof 
hans skuli standa yfir.

11. gr.
Geti starfsinaður ekki vegna veikinda farið í orlof á þeim tima, 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 
i orlofsbók. Getur starfsmaður þá krafizt orlofs og greiðslu andvirðis orlofsmerkja 
á öðrum tímum en ákveðið er i 9. gr., en þó ekki síðar en svo, að orlofi hans sé 
lokið fyr ir  31. maí næstan á eftir.

Geti s tarfsm aður ekki vegna veikinda farið í orlof fyr ir  þann  tíma, 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 ttur að starfa í þ jónustu annarra  af öðrum ástæðum, og 
skal hann þá snúa sér til oddvita, bæjar- eða borgarstjóra, þar sem hann  er heimilis-



fustur, og gefa skriflega yfirlýsingu uni, að hann ætli að fa ra  í orlof tiltekna (laga, 
en sá, seni við yfirlýsingunni tekur, r i ta r  vottorð í orlofsbók hlutaðeigandi um, að 
hann hafi tekið við yfirlýsingunni, og um innihald hennar,  enda sé yfirlýsingin 
gevmd i hans vörzlum.

13. gr.
Þegar ritað hefur verið i orlofsbók vottorð samkvæmt því, sem segir í 10. og

12. gr., snýr starfsmaður sér lil e inhverrar póststöðvar og fær þar, h inn  síðasta 
virka dag áður en orlof hefst eða síðar, greidda í peningum samanlagða upphæð 
orlofsmerkja, sem fest eru í orlofsbókina, gegn afhendingu bókar innar  með áritaðri 
kvittun fy r ir  m óttöku upphæðarinnar.

Nú er orlofsbók ekki lögð fram í póststiið til inn lausnar fyr ir  15. september fy r ir  
næsta orlofsár á undan, og fellur ]iá andvirði orlofsm erkjanna til ríkissjóðs, nema 
sérstök heimild sé í lögum þessum eða reglugerð samkvæxnt þeim til þess að fresta 
innlausn bókarinnar.  Þó getur ráðherra , þegar sérstaklega stendur á, veitt frest i 
þessu efni til loka vfirstandandi orlofsárs.

Andvirði orlofsm erkja greiðist dánarbúi rnanns, 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 ]iá stíla vott- 

orð þau, sem um ræðir í 10. gr. og 12. gr., í samræmi við það. Verður síðan aðeins 
gre iddur i það sinn sá hluti sam anlagðrar upphæðar orlofsm erkja í orlofsbók, 
sem svarar til þess hluta orlofs, er votforð ra'ðir um. Skal rita i orlofsbókina kvitt- 
un fvr ir  greiðslunni, en afhenda bókina síðan þeirri póststöð, sem greiðir eftir- 
stöðvar orlofsmerkjanna.

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

fyrning, ef þær hafa ekki verið v iðurkenndar eða Iögsókn hafin innan loka næsta 
orlofsárs eftir að k rö fu rn a r  stofnuðust.

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

17. gr.
Frainsal orlofsmerkja og flu tn ingur orlofsm erkja milli ára  er ólieimiU.

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

1. Vinnuveitandi lætui s tarfsm ann sinn ekki fá orlof eða orlofsfé samkvæmt lög- 
iim þessum, nema uni ítrekað hrot sé að ræða, því þá má dæma hann til varð- 
halds.

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

3. Ef s tarfsm aður b rý tu r  ákvæði 16. og 17. gi\, og skal þá jafnfram t, ef brot er 
ítrekað, ákveða með dómi missi orlofsréttar næsta orlofsár eftir að dóm ur er 
kveðinn upp.
Mál út af brotum  þessum skulu sæla meðferð a lm ennra lögreglumála. Sökin 

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

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

skyldum samkvæmt þeim og til fullnægingar öllum kröfum  í því sambandi heyra 
undir félagsdóm.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Frv. þetta er samið af meiri hluta milliþinganefndar, er skipuð var af félags- 

málaráðuneytinu 17. okt. 1941, og var flutt á seinasta þingi af þingmönnum Alþýðu- 
flokksins í efri deild. Vísast um frv. þetta til greinargerðar og fylgiskjala á þskj. 
245 frá þinginu í sumar.


