
Ed. 148. Frumvarp til laga [93. mál]
um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna.

(Lagt fyrir Alþingi á 73. löggjafarþingi, 1953.)

I. KAFLI
Til hverra lög þessi taka.

1. gr.
Lög þessi taka til hvers þess, sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu

ríkisins með föstum launum, meðan hann gegnir starfanum, enda verði starf hans
talið aðalstarf. Ákvæði í lögum, sem öðruvísi mæla um einstaka flokka opinberra
starfsmanna, skulu haldast. Rétt er og að setja í ráðningarsamninga forstjóra at-
vinnufyrirtækja, er ríkið rekur, ákvæði um uppsögn og annað, er kann að vera
nauðsynlegt eða heppilegt starfans vegna.

Nú verður ágreiningur um það, hvort opinber starfsmaður skal sæta ákvæðum
laga þessara, og sker þá fjármálaráðherrg úr. Ef starfsmaður vill eigi hlita úrskurði
ráðherra, getur hann borið málið undir dómstóla, og skal þá höfða mál á hendur
fjármálaráðherra.

II. KAFLI
Um veitingu opinberra starfa.

2. gr.
Það fer eftir ákvæðum laga um hverja starfsgrein, hver veita skuli, setja i eða

ráða i opinberar stöður, Nú er eigi um það mælt í lögum, og skal þá svo meta sem
sá ráðherra, er starfinn lýtur, geri þá ráðstöfun, en geti þó veitt forstjóra við-
komandi starfsgreinar heimild til að gera það, ef ráðstafa skal hinum vandaminni
og ábyrgðarminni stöðum í grein hans.

3. gr.
Almenn skilyrði til þess að fá skipun, setningu eða ráðningu í opinbera stöðu

eru þessi:
1. 21 árs aldur. ÞÓ má víkja frá þessu aldurslágmarki um vélrítunar-, af-

greiðslu- og sendilsstörf eða önnur svipuð störf.
Einstök ákvæði í lögum, þar sem annað aldurstakmark er sett, skulu haldast.
2. Lögræði. Þó gildir lögræðiskrafan ekki, þegar undanþága er gerð samkvæmt

1. tölulið.
3. Nauðsynleg heilbrigði, andleg og líkamleg, til þess að gegna þeim starfa, sem

hverju sinni er um að tefla. .
4. Íslenzkur ríkisborgararéttur. Vikja má þó frá þessu ákvæði, ef telja má sér-

staklega eftirsóknarvert að fá erlendan rfkisborgara til að gegna starfa til bráða-
birgða, enda sé þá, þegar unnt er, gerð gangskör að þvíað afla aðila islenzks ríkis-
fangs lögum samkvæmt, og fær hann eigi skipun til starfans, fyrr en því skilyrði
er fullnægt. .

5. Óflekkað mannorð, enda sé þess gætt, að umsækjandi sé ekki að öðru leyti
haldinn þeim annmörkum, er gera mundu hann óverðugan til að gegna slíkri stöðu.

6. Almenn menntun og þar að auki sú sérmenntun, sem lögum samkvæmt er
krafizt eða eðli málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu
starfans.

7. Fjárforræði, ef stöðu fylgja fjárreiður, svo sem gjaldkera- eða innheimtustörf
eða ef annars er svo mælt í lögum eða sérstök ástæða þykir til að gera þá kröfu.



Konur og karlar hafa jafnan rétt til opinberra starfa og til sömu launa fyrir
sömu störf.

4. gr.
Nú er maður skipaður í opinbera stöðu, og skal þá líta svo á, að hann skuli

gegna henni, þar til eitthvað þessara atvika kann að koma til:
1. Hann brýtur svo af sér í því starfi, að honum beri að víkja úr því.
2. Hann fullnægir ekki skilyrðum 3. gr. laga þessara.
3. Hann fær lausn samkvæmt beiðni sinni.
4. Hann hefur náð hámarksaldri, sbr. 13. gr.
5. Hann flyzt f aðra opinbera stöðu.
6. Staðan er lögð niður, sbr. 14. gr.

5. gr.
Lausa opinbera stöðu skal auglýsa í Lögbirtingablaði, venjulega með 4 vikna

fyrirvara. Heimilt er að taka umsóknir, sem berast, eftir að liðinn er umsóknar-
frestur, til greina, enda hafi staðan ekki þegar verið veitt eða í hana sett eða maður
i hana ráðinn, eftir að frestur var liðinn.

Veita skal umsækjendum og viðurkenndum félögum opinberra starfsmanna
kost á að fá vitneskju um það, hverjir sótt hafa.

Nú hefur opinber staða verið auglýst, en eigi þykir rétt að skipa nokkurn um-
sækjanda þegar í hana, og má þá setja þann umsækjanda, er næst þykir standa til
þess að fá skipun. Veita má slíkum manni stöðu án auglýsingar að nýju, eftir að
hann hefur gegnt henni óaðfinnanlega eitt ár eða lengur, enda á hann þá rétt á að
fá úr því skorið, hvort hann eigi að fá veitingu.

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til starfa í þágu utanríkisþjónustunnar.

6. gr.
Hverjum þeim, sem skipun fær til opinberra starfa, skal láta í té ókeypis veit-

ingarbréf. Samsvarandi gildir um setningu og ráðningu til slíks starfa.
Hvert það stjórnarvald, er opinberri stöðu ráðstafar, getur sett starfsmanni

erindisbréf, enda skal að jafnaði setja starfsmanni slík fyrirmæli, ef hann óskar
þess, hvort sem það varðar starf hans almennt eða einstaka grein þess eða greinar.

III. KAFLI
Um lausn úr opinberri stöðu.

7. gr.
Það stjórnarvald, er veitir stöðu, veitir og lausn frá henni um stundarsakir.

Forstjóri starfsgreinar getur þó veitt starfsmanni i þeirri grein lausn um stundar-
sakir, þótt hann hafi ekki veitt þá stöðu, ef bið þykir hættuleg, en tilkynna skal þá
þeim, er stöðu veitir, tafarlaust þá ráðstöfun með skýringu á málavöxtum, enda
tekur hann fullnaðarákvörðun um lausnarveitinguna.

Lausn um stundarsakir má veita opinberum starfsmanni, ef hann hefur sýnt
í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu að marki, óhlýðni við löglegt boð eða
bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvírkni í starfi sínu, hefur verið ölvaður
að starfi eða framkoma hans eða athafnir i því eða utan þess þykir að öðru leyti
ósæmileg, óhæfileg eða ósamrýmanleg þVÍ starfi. Skal veita starfsmanni áminn-
ingu og honum veittur kostur á að bæta ráð sitt, áður en honum er veitt lausn um
stundarsakir samkvæmt þessari málsgrein.

Nú hefur opinber starfsmaður fjárreiður eða bókhald með höndum, og má þá
veita honum lausn um stundarsakir án áminningar, ef ætla má eða víst þykir, að
óreiða sé á bókhaldi eða fjárreiðum, bú hans tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar
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nauðasamninga. Sama er, ef opinber starfsmaður er grunaður eða sannur orðinn
að háttsemi, er varða kunni sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. almennra hegn-
ingarlaga eða heilsu hans er svo farið, að eigi þyki gerlegt að láta hann gegna starfa
lengur.

Lausn um stundarsakir skal jafnan vera skrifleg með tilgreindum ástæðum.

8. gr.
Nú hefur opinberum starfsmanni verið veitt lausn um stundarsakir, og skal þá

þegar hefja aðgerðir til að ganga úr skugga um það, hvort sakir séu svo vaxnar,
að veita skuli honum lausn að fullu, eða hvort fært sé að láta hann taka aftur við
stöðu sinni. Má láta fram fara rannsókn fyrir dómi að hætti opinberra mála i þvi
skyni, eða rannsókn kunnáttumanna, ef því er að skipta. Að lokinni athugun á sakar-
efnum skulu úrslit málsins siðan ráðin svo fljótt sem unnt er.

9. gr.
Meðan lausn um stundarsakir stendur, nýtur starfsmaður hálfra fastra launa

þeirra, sem stöðu hans fylgja. Embættishúsnæði og jarðnæði, ef þvi er að skipta,
heldur hann, enda komi þau fríðindi til reiknings i þeim launum, er hann fær,
samkvæmt mati.

Nú fellur niður lausn um stundarsakir, og skal starfsmaður þá fá endurgreiddan
þann helming hinna föstu launa, er hann hefur verið sviptur.

Nú tekur sá, sem lausn hefur fengið um stundarsakir, aftur við starfa sinum,
og skal þá lita svo á um starfsaldur sem hann hefði gegnt starfanum óslitið.

10. gr.
Hver sá, er skipar starfsmann i opinbera stöðu, veitir og lausn úr henni, nema

öðruvísi sé sérstaklega mælt i lögum. Lausn skal veita skriflega og jafnan greindar
orsakir, svo sem vegna umsóknar, heilsubrests, tiltekinna ávirðinga o. s. frv.

i lausnarbréfi skal jafnan kveðið á um það, frá hvaða degi starfsmaður skuli
lausn taka og með hvaða kjörum, svo sem um eftirlaun, ef því er að skipta, hvenær
hann skuli sleppa ibúð, jarðnæði o. s. frv., eftir þvi sem við á.

11. gr.
Jafnan skal starfsmanni, sem víkja skal úr stöðu, veittur kostur á að tala máli

sinu, áður en ákvörðun er tekin, ef þess er kostur.
Rétt er þeim, er vikið er úr stöðu, að bera málið undir úrlausn dómstóla, enda

fari rannsókn slíks máls að hætti opinberra mála. Stefna skal fjármálaráðherra
fyrir hönd ríkissjóðs.

Nú er lausn metin óréttmæt, og getur þá dómur ákveðið aðila bætur úr ríkís-
sjóði, ef þeirra er krafizt. Skal til hliðsjónar hafa ástæður starfsmanns, aldur og
atvinnumöguleika annars.

12. gr.
Opinberum starfsmanni skal vikja úr stöðu að fullu, ef hann hefur verið sviptur

með fullnaðardómi rétti til að gegna stöðu þeirri. Nú hefur starfsmaður verið sviptur
þeim rétti með dómi i héraði, og skal þá i þeim dómi kveða á um það, hvort það
ákvæði hans skuli þegar koma til framkvæmdar eða fresta þvi, þar til ráðið verður,
hvort honum skuli skjóta til æðra dóms, eða þar ti] úrlausn æðra dóms er fengin.

13. gr.
Opinberum starfsmanni skal veita lausn, þegar hann er fullra 70 ára að aldri.
Heimilt er þó opinberum starfsmanni að láta af störfum með eftirlaunarétti,

hvenær sem er, eftir að hann er orðinn 65 ára, eða fyrr, ef hann hefur unnið sér
þann rétt samkvæmt öðrum lögum.
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Ákvæði 1. mgr. þessarar greinar ná ekki til ráðherra og opinberra fulltrúa í
þjónustu ríkisins, sem kosnir eru almennri kosningu.

Ef embættismaður, sem hlotið, hefur embætti sitt með almennri kosningu,
fer frá samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, skal honum heimilt að sækja um
embættið af nýju. Hljóti hann kosningu, skal hann fá veitingu fyrir embættinu
um 5 ár.

Halda skulu gildi sínu sérákvæði þau um dómara, er um ræðir í lögum nr. 32
1. apríl 1948.

14. gr.
Nú er opinber staða lögð niður, og skal þá starfsmaður jafnan fá föst laun,

er starfanum fylgdu, greidd í 6 mánuði, ef hann hefur verið í þjónustu ríkisins
skemur en 15 ár, en í 12 mánuði, eigi hann að baki lengri þjónustu-aldur.

Ef sama staða er aftur stofnuð innan 5 ára, á starfsmaður að öðru jöfnu rétt
til hennar.

Starfsaldur hans áður og eftir skal þá saman lagður og veitir þá sömu réttindi
sem óslitin þjónusta.

Nú tekur maður, er launagreiðslna nýtur samkvæmt 1. mgr., við starfi i þjón-
ustu ríkisins, áður en liðinn er 6 eða 12 mánaða tíminn, og skulu þá launagreiðslur
samkvæmt þessari grein falla niður, ef laun þau, er nýja starfinu fylgja, eru jöfn
eða hærri en þau, er hann naut í fyrri stöðunni. Ef launin í nýju stöðunni eru lægri,
skal greiða starfsmanni launamismuninn til loka 6 eða 12 mánaða tímabilsins.

15. gr.
Nú vill opinber starfsmaður beiðast lausnar, og skal hann þá gera það skrif-

lega og með þriggja mánaða fyrirvara, nema ófyrirsjáanleg atvik hafi gert starfs-
mann ófæran til að gegna stöðu sinni eða viðkomandi stjórnvöld samþykki skemmri
frest. Skylt er að veita lausn, ef hennar er löglega beiðzt. ÞÓ er óskylt að veita
starfsmönnum lausn frá þeim tíma, sem beiðzt er, ef svo margir leita lausnar sam-
timis eða um líkt leyti í sömu starfsgrein, að til auðnar um starfrækslu þar mundi
horfa, ef beiðni hvers um sig væri veitt. Getur stjórnvald þá áskilið lengri upp-
sagnarfrest, allt að sex mánuðum.

Ákvæði i ráðningarsamningi eða sérákvæði í lögum, er öðruvísi mæla, skulu
standa.

IV. KAFLI
Um orlof og veikindaleyfi opinberra starfsmanna.

16. gr.
Opinberir starfsmenn skulu árlega fá orlof í 15 virka daga og einskis í missa

af föstum launum. Ef sérstaklega stendur á, má orlof þó vera allt að 18 virkum
dögum. Opinberum starfsmönnum, er verið hafa í þjónustu ríkisins lengur en 15
ár, má veita orlof allt að 24 virkum dögum. Nánari reglur um orlof skal setja
með reglugerð, og skal enn fremur í þeirri reglugerð ákveðið, eftir hvaða reglum
þeir taki orlof, er verið hafa í þjónustu ríkisins skemur en eitt ár.

Forstjóri hverrar starfsgreinar eða skrifstofu ákveður í samráði við starfs-
menn i hverri röð þeir fái orlof.

Nú tekur starfsmaður ekki orlof tiltekið ár, og er honum þá rétt, með samþykki
yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara árið.

Nú tekur starfsmaður ekki orlof samkvæmt beiðni yfirmanns síns, og ber
honum þá aukagreiðsla fyrir starf sitt þann tíma. Annars er starfsmönnum óheimilt
að taka vinnu i stað orlofs i starfsgrein sinni fyrir endurgjald.

Skylt er opinberum starfsmanni að taka orlof, ef yfirmaður hans skipar svo.
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Haldast skulu sérreglur í lögum og ráðningarsamningum um orlof starfsmanna
í tilteknum greinum eða tilteknum störfum. ÞÓ sé það aldrei skemmra en lágmark
það, sem ákveðið er í 1. mgr. þessarar greinar.

17. gr.
Ákveða skal með reglugerð, hvernig fari um launagreiðslur til opinberra starfs-

manna í veikindaforföllum.
Vegna barnsburðar skal kona eiga rétt á að vera fjarverandi með fullum laun-

um í samtals 90 daga fyrir og eftir barnsburð. Séu lengri frátafir nauðsynlegar
að dómi lækna, skal meta þær eftir ákvæðum um veikindadaga.

V. KAFLI
Um launagreiðslur og hlunnindi.

18. gr.
Opinberir starfsmenn taka laun samkvæmt lögum eða ráðningarsamningum.
Opinberum starfsmönnum er skylt að hlita breytingum á launakjörum sínum

samkvæmt lögum eða reglugerðum, staðfestum af hlutaðeigandi ráðherra, þar sem
heimild er til sliks að lögum, enda standa ráðningarsamningar því eigi i gegn.

19. gr.
Þegar laun fara stighækkandi eftir starfsaldri, skal svo fara sem hér segir:
Nú fær opinber starfsmaður launahærri stöðu en hann hafði áður, og tekur

hann þá lægstu laun í hinni nýju stöðu, ef þau eru hærri en hæstu laun í hinni
gömlu. En ef byrjunarlaun í nýju stöðunni eru jöfn eða lægri en þau, er hann hafði
þá í hinni gömlu, tekur hann næstu laun fyrir ofan þau, er hann hafði þar. Starfs-
aldur til launahækkunar í nýju stöðunni telst frá því, er hann fékk skipun eða
setningu í hana.

Nú tekur starfsmaður við sams konar stöðu og hann hafði áður, og telst
starfsaldur hans þá frá skipun eða setningu í hina eldri stöðuna.

Nú tekur maður verr launaða stöðu í sömu starfsgrein en hann hafði áður,
og fær hann þá laun í nýju stöðunni, sem næst eru þeim launum eða hærri en
þau laun, er hann hafði í fyrri stöðunni. Ef hann tekur stöðu í annarri starfsgrein,
þá fær hann hæstu laun þar, ef þau eru lægri eða jafn há þeim, er hann hafði.
En ef þau eru hærri, þá tekur hann þau, er hann hafði í eldri stöðunni.

Nú tekur starfsmaður við stöðu aftur, sem hann hafði farið úr, og er þá rétt
að telja saman allan starfstímann.

20. gr.
Föst laun greiðast fyrir fram mánaðarlega fyrsta starfsdag hvers mánaðar.

Greidd laun eru óafturkræf, þótt starfsmaður andist eða verði leystur frá starfa,
áður en mánuður er liðinn.

Nú tekur maður við opinberum starfa eftir fyrsta dag mánaðar, og fær hann
þá laun í réttu hlutfalli við tölu þeirra daga, sem eftir eru af þeim mánuði.

21. gr.
Nú er opinber starfsmaður leystur frá starfa vegna vanheilsu eða slysa, sem

honum verður ekki með skynsamlegu mati gefin sök á, og ber þá að greiða honum
þau föstu laun, er stöðu hans fylgja, í þrjá mánuði.

Nú tekur maður, sem látið hefur af opinberu starfi vegna vanheilsu, aftur
við opinberu starfi í starfsgrein sinni, og skal þá starfsaldur hans áður og eftir
lagðar saman og veitir þá sama rétt og óslitin þjónusta.

Um greiðslu til ekkju látins starfsmanns fer eftir ákvæðum 1. mgr.
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22. gr.
Þegar einhver hluti launa er greiddur í fríðu, svo sem jarðarafnotum, hús-

næði, ljósi, hita, fæði og öðru, skulu þessi hlunnindi metin árlega af yfirskatta-
nefnd í því umdæmi, sem starfsmaður er búsettur í, og matsverðið dregið frá
heildarlaununum.

Ákvörðun yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, sem fellir fulln-
aðarúrskurð í málinu. Húsnæði ráðherra og risnufé, sem ákveðið er í fjárlögum,
telst ekki til embættislauna.

23. gr.
Óheimilt er opinberum starfsmanni að gefa út ávísanir á laun, sem ekki eru

í gjalddaga komin, nema fjármálaráðuneytið veiti til þess samþykki sitt hverju
sinni. Sú heimild má þó ekki fara fram úr fjórðungi árslauna. Enginn vinnur
rétt samkvæmt slíkri ávísun, nema samþykki sé fengið.

24. gr.
Nú þykir hlýða, að dómi ráðherra, að opinber starfsmaður beri einkennis-

búning eða einkennismerki önnur í starfi sínu, og ber ríkissjóði að leggja hann
eða þau merki til starfsmanni að kostnaðarlausu eftir þeim reglum, er ráðherra
setur.

25. gr.
Konur, er veita heimili forstöðu, eiga rétt til þess að vinna tvo þriðju hluta

ákveðins vinnutíma gegn samsvarandi frádrætti í launum, enda megi slíkt verða
að skaðlausu.

Samsvarandi ívilnun má og öðrum veita, er sérstaklega el' farið, svo sem
vegna heilsuveilu.

26. gr.
Nú gegnir opinber starfsmaður samkvæmt ákvörðun stjórnvalds jafnhliða sín-

um starfa öðrum opinberum starfa, og fær hann þá hálf þau föstu byrjunarlaun,
er þeim starfa fylgja, og aukatekjur allar. Ef slíkum starfa er skipt milli tveggja
eða fleiri starfsmanna, kveður ráðherra á um þóknun hvers þeirra með hliðsjón
af vinnu og aðstöðu að öðru leyti.

27. gr.
Nú er starfsmönnum ákveðinn daglegur vinnutími á starfsstofu eða í starfs-

grein, og er þá rétt að greiða aukaþóknun starfsmanni, er eftir þann tíma vinnur
að boði yfirmanns síns verk, er má biða, og skal sú þóknun fara eftir reglugerð,
er ráðherra setur.

VI. KAFLI
Skyldur starfsmanna.

28. gr.
Opinberum starfsmanni er skylt að rækja starf sitt með alúð og samvizkusemi

í hvívetna. Hann skal gæta þess að sýna kurteisi, lipurð og réttsýni í starfi sínu.
Hann skal forðast að hafast nokkuð það að í starfi sinu eða utan þess, sem er hon-
um til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða starfsgrein,
er hann vinnur við.

29. gr.
Skylt er opinberum starfsmanni að hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna

um starf sitt.
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30. gr.
Starfsmenn skulu koma stundvíslega til starfa, hvort heldur er að morgni eða

eftir hlé. Skrifstofustjórar og aðrir yfirmenn skulu fylgjast með stundvísi starfs-
manna. Hafa skal stimpilklukkur í skrifstofum og vinnu stofum, þar sem þVÍ verður
við komið, og halda skrá um hvernig starfsmenn koma til vinnu.

Starfsmanni er skylt að vinna án endurgjalds yfirvinnu allt að tvöföldum þeim
tíma, er hann hefur verið frá starfi án gildra forfalla, eða hlíta því, að dregið sé
af launum sem því nemur.

Nú sýnir starfsmaður verulega óstundvísi og vanrækslu í starfi sínu og lætur
ekki skipast við áminningu yfirboðara, og varðar það brottvikningu um stundar-
sakir eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru.

31. gr.
Vinnutími opinberra starfsmanna skal ákveðinn með reglugerð.

32. gr.
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu, sem yfirboðarar telja nauðsyn-

lega. ÞÓ er engum starfsmanni skylt að vinna meiri yfírvinnu í viku hverri en
nemur þriðjungi af lögmæltum vikulegum vinnutíma.

33. gr.
Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, er hann fær vitn-

eskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkv. lögum, fyrirmælum yfirboðara
eða eðli málsins. Þagnarskyldan helzt, þótt látið sé af starfi.

34. gr.
Skylt er starfsmanni að hlíta breytingum lögum samkvæmt á störfum hans

og verkahring frá því, er hann tók við starfi. Sama er um breytingar, er yfirmaður
ákveður, en þeirri ákvörðun má skjóta til ráðherra.

VII. KAFLI
Um aukastörf opinberra starfsmanna.

35. gr.
Opinber starfsmaður má vinna þau aukastörf í þarfir ríkis, sem honum eru

falin af þar til bæru stjórnarvaldi, fyrir sanngjarnt endurgjald, enda ræki hann
óaðfinnanlega þau störf, er stöðu hans fylgja.

Áður en opinber starfsmaður stofnar til atvinnurekstrar, hyggst að taka við
starfi í þjónustu annars aðila en ríkisins gegn varanlegu kaupi eða ganga í stjórn
atvinnufyrirtækis, ber honum að skýra því stjórnvaldi, er veitti stöðuna, frá því.
Innan tveggja vikna skal starfsmanni skýrt frá því, ef áðurnefnd starfsemi telst
ósamrýmanleg stöðu hans, og honum bannað að hafa hana með höndum. Bera má
slíkt bann undir ráðherra.

Rétt er að banna starfsmanni slíka starfsemi sem í 2. málsgrein segir, ef það
er síðar leitt í ljós, að hún megi ekki saman fara starfi hans í þjónustu ríkisins.

VIII. KAFLI
Um félagsskap opinberra starfsmanna.

36. gr.
Við samning reglugerða samkvæmt lögum þessum svo og við endurskoðun

þeirra skal jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja kost á að fylgjast með
og fjalla fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau, sem upp kunna að koma.
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IX. KAFLI
Um gildistöku, afnám laga o. fl.

37. gr.
Með gildistöku laga þessara falla úr gildi eftirfarandi fyrirmæli:

1. Tilskipun 3. febr. 1836, IV.
2. Konungsbréf 8. apríl 1844 um íslenzkukunnáttu þeirra, er sækja um embætti á

Islandi.
3. Opið bréf 31. maí 1855 um ávísanir embættislauna og þess konar, sem og um

borgun slíkra launa fyrirfram.
4. Konungsúrskurður 27. maí 1857 um íslenzkukunnáttu embæfismannaefna.
5. Konungsúrskurður 8. febr. 1863 um próf Í íslenzku.
6. Lög nr. 37 11. júlí 1911, um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og emb-

ætta, 3. gr.
7. Lög nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna, 1.-7. gr.
8. Lög nr. 27 9. jan. 1935, um aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna,

og lög nr. 5 31. jan. 1947, um breyting á þeim lögum, að því er snertir þá opin-
bera starfsmenn, er lög þessi taka til.

9. Lög nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna ríkisins, 34. gr., 40. gr. (Bráða-
birgðaákvæði) .

10. Önnur fyrirmæli, er fara kunna í bág við ákvæði laga þessara.

38. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er að meginstofni til samhljóða frumvarpi, er samið var fyrir
nokkrum árum á vegum dómsmálaráðuneytisins. Að tilhlutan núverandi fjármála-
ráðherra og dómsmálaráðherra fóru þeir Sigtryggur Klemenzson, skrifstofustjóri, og
Baldur Möller, stjórnarráðsfulltrúi, yfir frumvarpið, ræddu efni þess ýtarlega við
fulltrúa frá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja og gerðu á þVÍ nokkrar breytingar
í samráði við fyrrnefnda ráðherra.

Byggt er á greinargerð þeirri er fylgdi frumvarpinu í öndverðu, nema þar sem
úr varð að fella eða auka við vegna breytinga, sem gerðar voru við athugun máls-
ins nú.

íslenzk löggjöf um opinbera starfsmenn, réttindi þeirra og skyldur, er harla
ófullkomin. Engin heildarlöggjöf er til um það efni, aðeins dreifð lagafyrirmæli um
einstök atriði. Helztu ákvæði eru I. kafli launalaga frá 1919, er fjallar aðallega um
tilhögun á launagreiðslum, konungsbréf og úrskurðir frá miðbiki 19. aldar um ís-
lenzkukunnáttu embættismanna, lög frá 1935 og 1947 um aldurshámark, lög frá 1915
um verkfall opinberra starfsmanna, lög frá 1943 um lífeyrissjóð starfsmanna ríkis-
ins og XIV. kafli hegningarlaganna um brot í opinberu starfi.

Mörg þessara ákvæða eru úrelt og lög vantar um fj ölda atriða í réttarsambandi
ríkisins og starfsmanna þess. Úr sumum þessara atriða hafa dómstólar leyst sam-
kvæmt meginreglum laga og eðli máls. En um mörg ríkir óvissa. Er hún þeim mun
hagalegri sem tala opinberra starfa hefur vaxið mjög hina síðustu áratugi.

Tilgangur þessa frv. er að lögfesta reglur um ýmis þau atriði, sem nú eru ólög-
mælt, varðandi réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Hafa þau meginsjónar-
mið ríkt við samning frv. að tryggja annars vegar réttindi hinna opinberu starfs-
manna og ganga til móts við sanngjarnar óskir þeirra, og gera hins vegar þær kröfur
til starfs þeirra, sem þarfir ríkisins og fjárhagur útheimta.
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Við undirbúning málsins hefur verið höfð hliðsjón af þessu:
1. Íslenzkum lagaákvæðum, reglum og dómvenju.
2. Fyrri frumvörpum um sama efni, sbr. frumvörp, er flutt voru á Alþingi 1933 og

1935, en fengu ekki afgreiðslu.
3. Erlendri löggjöf.
4. Ályktunum og tillögum Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.

Um I. kafla (1. gr.),
Hér segir, til hverra lög þessi skuli taka. Er svo fyrir mælt, að þau taki til

starfsmanna ríkisins. Þau ná því ekki til starfsmanna sveitarfélaga, hvorki sýslna,
kaupstaða né hreppa. Þótt æskilegt kunni að þykja, að svipaðar reglur gildi um
starfsmenn sveitarfélaga, einkum hinna stærri bæja, er hæpið að lögbinda slíkt,
fyrr en nokkur reynsla er fengin um framkvæmd laganna. Hins vegar má telja
líklegt, að ýmsar sveitarstjórnir setji, áður en langt um líður, reglur um réttindi og
skyldur starfsmanna sinna í samræmi við ákvæði þessa frumvarps.

Skýrgreining á því, hverjir skuli taldir opinberir starfsmenn, embættismenn,
sýslunarmenn, hefur verið nokkuð á reiki. Í upphafi 1. gr. er orðuð sú skýring,
er nú virðist næst réttu lagi. Í henni felst m. a., að þeir sem gegna aukastörfum
í þágu ríkisins, falla utan við ákvæði laganna, að því er aukastarfið varðar. Má
þar til nefna ýmis nefnda- og ráðunautastörf. Egi ná lögin heldur til þeirra, er
starfa samkv. samningum stéttarfélaga fyrir tímakaup, dagkaup eða vikukaup,
t. d. vegavinnumenn, iðnaðarmenn.

Ágreiningur getur orðið um það, hvort tiltekinn starfsmaður, eða starfsmenn
við tiltekna starfsgrein skuli falla undir lögin. Sker fjármálaráðherra þá úr, en
heimilt er að bera málið undir dómstóla, sjá 2. málsgr, 1. gr.

Um II. kafla.
Um 2. gr.

Hér ræðir um veitingarvald opinberra starfa.
Í stjórnarskrá og einstökum lögum er oft ákveðið, hver veita skuli stöðu, t. d.

forseti Íslands, ríkisstjórn, einstakir ráðherrar eða forstjórar stofnana. Í 2. gr.
er ákveðið, að þar sem engin fyrirmæli slík eru til um starf, skuli sá ráðherra
veita það, er starfið lýtur. Þó hefur hann heimild til að fela forstjóra að veita
störf, er minni ábyrgð fylgir og vandi; er þá m. a. átt við sum afgreiðslustörf,
skrifarastörf o. fl.

Veitingarvaldið skal stundum leita álits ákveðinna aðilja á umsækjendum,
áður en stöðu er ráðstafað. Er þá tvennt til: Veitingarvaldið er bundið "ið tillögur
aðiljans, eða því er aðeins skylt að leita umsagnarinnar, en þarf ekki að fara eftir
henni. Dæmi hins fyrra eru tilskipun um bæjarstjórn í Reykjavík 20. apríl 1872,
17. gr.: Bæjarstjórn setur lögregluþjóna eftir uppástungu lögreglustjóra, 1. nr. 13
frá 1943, 1. gr.: Menntamálaráðherra veitir embætti háskólabókavarðar samkvæmt
tillögum háskólaráðs. Dæmi hins síðara, að starf skuli veita að fengnum tillögum
o. s. frv., eru afarmörg. t. d. í skólalöggjöfinni : skólanefndir gera tillögur um
kennaraval, en ráðherra er eigi skylt að fylgja þeim tillögum.

Sérstök athygli skal leidd að gildandi reglum um veitingu kennaraembætta
við Háskóla Íslands, sjá 9. gr. reglugerðar nr. 47 30. júni 1942: Skylt er að skipa
dómnefnd til þess að dæma um hæfi umsækjenda. Nefndin skal láta uppi rök-
stutt álit, og má engum manni veita fast kennaraembætti við háskólann, nema
meiri hluti nefndarinnar hafi látið í ljósi það álit, að hann sé hæfur til þess.

Slík fyrirmæli einstakra laga og reglugerða um skyldu veitingarvalds til þess
nð leita álits kunnugra og sérfróðra aðilja eða stofnana eru æskileg og líkleg til
þess yfirleitt að tryggja val hinna hæfustu. Er því ætlazt til að slík ákvæði haldist.
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En almenn lagafyrirmæli um að skylt sé að leita álits, og þá hverra, er erfitt
að setja, vegna þess hve aðstæður eru ólíkar um hin margháttuðu störf í þjónustu
ríkisins. Ef ákveða ætti eina stofnun, einn aðila, sem jafnan skyldi leita umsagnar
til, er hætt við, að þann aðila skorti oft næga þekkingu á hinum nauðsynlegu kröf-
um til starfsins, eða að setja yrði á fót fjölmenna stofnun til þess að sérþekking
væri alltaf tryggð.

Um 3. gr.
Greinin ákveður hin almennu skilyrði til þess að fá opinbera stöðu. Eru þau

að miklu leyti í samræmi við ríkjandi skoðanir og venjur. Þó eru nýmæli nokkur,
sem nánara skal vikið að.

Um 1. lið.
Þegar maður er orðinn 21 árs að aldri, nýtur hann nú að Íslenzkum lögum al-

mennra réttinda: lögræðis (fjárræðis og sjálfræðis), réttar til að stofna hjúskap
án samþykkis forráðamanna, kosningaréttar og kjörgengis til Alþingis og sveitar-
stjórna. Þykir og sjálfsagt að miða hið almenna aJdursmark fyrir opinberu starfi
við 21 ár. En frá því verður að víkja í báðar áttir. Sérstök lög krefjast hærri aldurs
til ábyrgðarmikilla starfa, t. d. að hæstaréttardómarar séu 30 ára, l. 112/1935,
6. gr., héraðsdómarar séu 25 ára, l. 85/1936, 32. gr., prestar 25 ára, konungsbréf
16. febr. 1621 (heimild er þó veitt til undanþágu). Sérákvæði í lögum um aldurs-
mark skulu haldast skv. 1. lið. - Á hinn bóginn er ekki ástæða til þess að krefjast
jafnan 21 árs aldurs um vélritunar-, afgreiðslu-, sendilsstörf og önnur svipuð, og
er því heimiluð undanþága.

Um 3. lið.
Meta verður hverju sinni, hver heilbrigði, andleg og Iíkamleg, er nauðsynleg

til þess að gegna starfi. Oft væri rétt að krefjast læknisskoðunar. Berklavarna-
lögin, nr. 66 frá 1939, leggja bann við því, að ráða nokkurn þann, er hefur smit-
andi berklaveiki, starfsmann við skóla, barnahæli og slíkar stofnanir, sjá 9. og 10.
gr. þeirra laga. Lögin um fræðslu barna, nr. 34 frá 1946, krefjast þess, að kennara-
efni sé eigi haldið næmum sjúkdómi, sjá 16. gr.

Um 4. lið.
Íslenzkur ríkisborgararéttur er hér settur sem skilyrði fyrir opinberu starfi.

Í stjórnarskránni, 20. gr. 2. málsgr., segir: "Engan má skipa embættismann, nema
hann hafi íslenzkan ríkisborgararétt." 4. liður 3. gr. hefur sjálfstæða þýðingu um
skipun þeirra opinberu starfsmanna, sem eigi kunna að teljast til embættismanna
í merkingu stjórnarskrárinnar, svo og um setningu og ráðningu allra opinberra
starfsmanna.

Ef sérkunnáttu þarf til starfs, og eigi er völ íslenzkra ríkisborgara, getur
verið ástæða til undanþágu frá þessu ákvæði. Miðar heimildin i 2. málslið 4. liðar
uð því, en að sjálfsögðu er ekki heimilt að skipa slikan mann i embætti, fyrr en
ríkisfangs er aflað, sbr. 20. gr. stjórnarskrár.

Um 5. lið.
Óflekkað mannorð hefur verið taÍið skilyrði fyrir opinberu starfi, þótt eigi sé

til almennt lagaákvæði í þá átt. Mörg einstök lög áskilja hins vegar óflekkað mann-
orð um sérstök störf.

Hugtakið "óflekkað mannorð" er skilgreint svo í 2. gr. laga nr. 80 frá 1942 Um
kosningar til Alþingis: "Enginn telst hafa óflekkað mannorð, sem er sekur eftir
dómi um verk, sem er svívirðilegt að almenningsáliti, nema hann hafi fengið
uppreist æru sinnar." Þótt maður teljist hafa óflekkað mannorð að lögum, má
vera, að þeir siðferðisannmarkar séu á ráði hans, að honum sé ekki fulltreyst-
andi til að gegna ábyrgðarmiklu starfi, t. d. dómarastöðu. Siðari hluti 5. liðar er
við það miðaður.
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Um 6. lið.
Hér er krafizt almennrar menntunar, þ. e. náms og prófs samkv. lögum um

fræðsluskyldu. En fjöldi starfa krefst sérmenntunar og prófa umfram almenna
menntun. Svo er gert í lögum um dómara, héraðslækna, kennara o. m. fl. En þótt
einstök lög mæli ekki fyrir um sérþekkingu, er hennar mjög oft þörf i opinberu
starfi, t. d. að endurskoðendur og bókarar í þjónustu ríkisins hafi þekkingu á
bókhaldi. Er veitingavaldinu þá heimilt og skylt samkv. 6. lið að gera sérþekkingu
að skilyrði fyrir veitingu.

Um 7. lið.
Fjárræði er áskilið í 2. lið 3. gr. Ef bú manns er undir gjaldþrotaskiptum,

heldur hann að jafnaði fjárræði, en telst ekki hafa fjárforræði (forræði á búi
sínu). Eigi þykir ástæða til þess að svipta mann, sem svo er ásatt um, rétti til þess
að fá eða halda opinberu starfi, nema stöðunni fylgi fjárreiður, eða aðrar sér-
stakar ástæður þykja til.

Jafnrétti kvenna og karla.
Í lok 3. gr. eru settar tvær meginreglur um jafnrétti kvenna og karla Um opin-

ber störf:
1. Konur og karlar skulu hafa jafnan rétt til opinberra starfa. Með lögum nr. 37

frá 1911 var svo ákveðið: "Til allra embætta hafa konur sama rétt og karlar,
enda hafa þær í öllum greinum, er að embættisrekstri lúta, sömu skyldur og
karlar." Með ákvæði þessa frv. er jafnréttisreglan látin ná til allra opinberra
starfa. Ef ákvæði kynnu að finnast í einstökum lögum, reglugerðum eða öðr-
um fyrirmælum í þá átt,að karlar einir eða konur einar hafi rétt til einhvers
opinbers starfs eða forgangsrétt, mundu slík ákvæði falla úr gildi með lög-
festingu þessa frv. Slík ákvæði munu þó tæpast til í íslenzkri löggjöf, nema
ef skilja ber 3. gr. laga nr. 76 20. des. 1944, um Hjúkrunarkvennaskóla Íslands,
þannig, að skipa megi konur einar til þess að veita skólanum forstöðu ("sér-
menntuð skólastýra") .

2. Konur og karlar skulu hafa rétt til sömu launa fyrir sams konar störf.
Meginsjónarmið við ákvörðun launa á að vera hæfileikar og þekking, en

ekki kyn. Hér er því slegið föstu jafnrétti kvenna og karla um launakjör. Sbr.
einnig 36. gr.launalaga nr. 60 frá 1945.

Um 4. gr.
Hér eru greindar ástæður til þess, að opinber starfsmaður láti af starfi. Byggist

frv. á þeirri meginreglu, að opinber starfsmaður skuli eigi víkja úr stöðu, nema
hann hafi brotið af sér, eða önnur þau atvik liggi til, er í 2.-6. lið þessarar greinar
segir.

Hér á landi sem víða annars staðar hafa verið uppi skiptar skoðanir um heim-
ild stjórnvalds til þess að víkja starfsmanni frá. Sumir telja réttarsamband ríkis
og starfsmanns eiga að vera svipað réttarsambandi vinnukaupanda og vinnuselj-
anda að einkamálarétti ; ríkið hafi heimild til þess að segja upp opinberum starfs-
manni með hæfilegum fyrirvara, t. d. 3--6 mánaða, eins og einkafyrirtæki ætti í
hlut, þótt engar sakir eða ávirðingar væru fyrir hendi. Aðrir telja, að frávikuing
sé ólögmæt, nema hinn opinberi starfsmaður hafi brotið svo af sér, að ástæða sé
til frávikningar.

Gildandi lög Íslenzk skera hér eigi úr. En dómar íslenzkra dómstóla hafa gengið
í þá átt, að ólögmætt sé að víkja opinberum starfsmanni frá án saka. Hæstiréttur
hefur dæmt opinberum starfsmönnum fébætur, þegar hann hefur talið, að þeir hafi
verið sviptir stöðu, án þess að þeir hafi brotið af sér. í 4. gr. er þeim skilningi fylgt.

Frávilming án saka gæti verið svo ástæðulaus og ósanngjörn, að rétt þætti,
að starfsmaður fengi ekki aðeins fébætur, heldur ætti kost á að taka við starfi að
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nýju. Engir íslenzkir dómar munu til, er ganga í þessa átt. Þykir rétt að lögbjóða
ekki með þessu frv. reglur um slíka innsetningu, heldur láta dómstólunum frjálst
að skera úr eftir málavöxtum.

Um 5. gr.
Það nýmæli felst í þessari grein, að opinberar stöður skuli auglýstar til um-

sóknar. Er það réttlætismál og jafnréttis, að öllum þeim, er hugur leikur á tilteknu
opinberu starfi, sé veittur þess kostur að sækja um það. Ríkinu ætti þá einnig að vera
meiri trygging fyrir því, að hæfir menn veljist í þjónustu þess.

Um starfsmenn utanríkisþjónustu gilda sérstakar reglur hjá flestum þjóð-
um. Flutningur sendiherra og starfsmanna sendiráða milli staða, tilfærslur milli
utanríkisráðuneytis og sendiráða og val starfsmanna í þjónustu utanríkismála, eru
háð sérstökum sjónarmiðum og venjum. Er því eigi unnt að láta skilorðslausa kröfu
um auglýsing starfa ná til utanríkisþjónustunnar.

Einnig er ákveðið í þessari gr., að umsækjendur og félög opinberra starfsmanna
eigi rétt á að fá vitneskju um aðra umsækjendur.

Um 6. gr.
Í opinberri starfrækslu veldur það oft erfiðleikum og töfum, að verksvið hvers

starfsmanns er eigi nógu greinilega markað. Getur það skapað óvissu um störf og
afgreiðslu mála, ríkinu og starfsmanni til vandræða. Í þessari grein er því gert ráð
fyrir, að starfsmönnum séu sett erindisbréf, þar sem greind séu glöggt verkefni,
vald og skyldur.

Um III. kafla.
Í þessum kafla eru reglur um lausn um stundarsakir (7.-9. gr.), um lausn

að fullu (10.-12. gr.), um lausn vegna aldurs (13. gr.) , um afnám stöðu (14. gr.)
og um lausnarbeiðni (15. gr.).

Um 7.-11. gr.
Hin sérstaka réttarstaða opinberra starfsmanna, sem áður er að vikið og felst

í því m. a., að sakir þarf til frávikningar, leiðir til þess, að stjórnarvald verður að
fara varlega í því að leysa mann frá starfi án vilja hans. Með tilliti til þessa eru
sett ákvæði 7.-9. gr. um lausn um stundarsakir. Meginsjónarmiðið er það, að þyki
stjórnvaldi einhverju svo áfátt um starfsmann, að rök liggi til frávikningar, skuli
að jafnaði farin sú leið að veita lausn um stundarsakir og láta síðan fram fara rann-
sókn samkv. 8. gr. á því, hvort sakir séu svo vaxnar, að veita skuli fullnaðarlausn.
Ástæður til lausnar um stundarsakir eru greindar í 2. málsgr. 7. gr. Ætlazt er til,
að starfsmanni sé áður veitt áminning og honum gerður kostur á að bæta ráð sitt.
Þó getur verið rík ástæða til lausnar án áminningar, ef svo er ástatt sem segir í 3.
málsgr. 7. gr. Meðan á bráðabirgðalausn stendur, heldur starfsmaður hálfum laun-
um, í samræmi við það, sem tíðkazt hefur. Leiði rannsókn til þess, að hann skuli
halda stöðu sinni, fær hann greiddan þann launahelming, sem haldið var eftir.

Ákvæðin um lausn um stundarsakir eru sett til þess að draga úr áhættu rík-
isins á bótagreiðslum vegna frávikningar að fullu og til þess að vernda opinbera
starfsmenn fyrir gerræðisfullum brottrekstri. Þrátt fyrir þennan almenna tilgang
er ekki unnt að svipta yfirboðara heimild til þess að víkja starfsmanni frá að fullu
án þess að undan sé gengin frávikning um stundarsakir. Sakir kunna að vera svo
glöggar og þörf brottvikningar svo brýn, að stjórnvaldi sýnist bráðabirgðalausn
óþörf.

Það eru nýmæli í 7. og 10. gr., að lausn skuli jafnan vera skrifleg og ástæður
tilgreindar. Sjálfsagt er, að stjórnvaldið rökstyðji ákvörðun sína, og starfsmað-
urinn á réttmæta kröfu til þess að vita, á hvern hátt hann hefur af sér brotið. Einnig
er það nýmæli í 1. málsgr. 11. gr., að starfsmanni skuli veittur kostur á að tala
máli sínu, áður en ákvörðun er tekin um frávikningu, ef þess er kostur.
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Um 13. gr.
Um aldurshámark opinberra starfsmanna voru lög sett fyrst á þingi 1934,

staðfest 9. jan. 1935 sem lög nr. 27/1935. Með þeim var ákveðið, að "opinber emb-
ættis- eða starfsmaður í þjónustu ríkis, bæjar- eða sveitarfélaga, eða stofnana sem
þau ráða yfir eða eiga", skuli leystur frá starfi, "þegar hann er orðinn fullra 65
ára". Þó var heimilt að leyfa þeim, sem þættu til þess nógu ernir til líkams og
sálar, að halda áfram störfum til 70 ára aldurs. Með lögum nr. 5 31. jan. 1947 var
þessum ákvæðum breytt þannig, að starfsmennirnir skuli láta af störfum 70 ára í
stað 65 ára, en þeim veitt heimild til lausnar með fullum eftirlaunarétti, þegar
þeir eru 65 ára. Síðar var með lögum nr. 32 1. apríl 1948 ákveðið, til samræmis við
ákvæði stjórnarskrárinnar um hæstaréttardómara, að veitingarvaldið gæti veitt þeim
dómara lausn frá embætti, sem orðinn er 65 ára.

Um það eru skiptar skoðanir, hvort lögbjóða skuli aldurshámark opinberra
starfsmanna, og þá við hvaða aldur skuli miðað. Er þetta mál leyst á marga lund
með ýmsum þjóðum. Eru þau rök einkum færð fyrir aldurshámarki, að 60-70
ára gamlir menn séu yfirleitt ekki orðnir fullgildir starfsmenn, að sjaldnast við-
urkenni þeir það sjálfir, og að veita þurfi ungum mönnum færi á að komast til
starfa. Gegn þessu standa þau rök m. a., að afsögn starfsmanns eigi að miðast við
starfshæfi hans en ekki aldur, að menn eldist mjög misjafnlega, að þjóðfélaginu
sé tjón að því að svipta menn störfum, sem hafa starfsorku og reynslu og setja þá
á eftirlaun, og að þessi sjónarmið séu viðurkennd með þvi, að víðast hvar eru ráð-
herrar og þingmenn undanþegnir.

Ákvæði gildandi laga eru tekin upp í 13. gr. að því er snertir ríkisstarfsmenn.
Halda lög nr. 27/1935 gildi um starfsmenn bæjar- og sveitarfélaga.

Um 14. gr.
Þessi grein hefur tvenns konar tilgang. Annars vegar á að tryggja þeim starfs-

manni, er staða hans er lögð niður t. d. af sparnaðarástæðum, laun, sem svara ríf-
legum uppsagnarfresti. Hins vegar tryggja að maður eigi að öðru jöfnu rétt til sömu
stöðu, ef hún yrði stofnuð aftur innan tiltölulega skamms tíma.

Eigi þykir ástæða til að greiða biðlaun eftir að maður á biðlaunatímanum kynni
að taka við öðru starfi í þjónustu ríkisins, nema laun þau, er nýja starfinu fylgja,
séu lægri en þau, er hann áður hafði. Þykir þá sanngjarnt að greiða launamismun-
inn, unz biðlaunatimanum lýkur.

Um 15. gr.
Hér er starfsmanni veittur réttur til þess að fá lausn frá starfi með 3 mánaða

fyrirvara, en stjórnvaldi heimilað að lengja þann frest upp i 6 mánuði, ef svo margir
leita lausnar samtimis, að erfitt verður að skipa stöðurnar þegar að nýju.

Um IV. kafla
Um 16. gr.

Um orlof almennt gilda lög nr. 16 26. febr. 1943. Með samningum milli verka-
lýðsfélaga og atvinnurekenda í des. 1952 var orlofið aukið um :14.Í samræmi við það
ákvað rikisstjórnin hliðstæða lengingu á stytztu sumar leyfum opinberra starfsmanna
þannig að 12 virkir dagar urðu 15.

Lengd orlofs er i frv. ákveðin 15 virkir dagar, en ef sérstaklega stendur á má þó
ákveða allt að 18 virkum dögum. Sanngjarnt þykir þó að þeir, sem lengi hafa verið í
þjónustu ríkisins eigi kost lengra orlofs og er því heimilað að veita opinberum starfs-
manni allt að 24 virkra daga orlof, ef hann á að baki sér meiri en 15 ára þjónustu-
aldur. Er og eðlilegt að hliðsjón væri höfð af starfsaldri og t. d. einnig aldri starfs-
manns, þegar sett er reglugerð sú, er greinin gerir ráð fyrir.

Algengast er, að orlof seu veitt að sumarlagi (sumarleyfi), en taka mætti til
athugunar að dreifa orlofstímanum meira en gert hefur verið, þannig að einhverjir
starfsmenn fengju orlof að hausti, vetri eða vori, sbr. 9. gr.orlofslaga frá 1943.
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Um 17. gr.
Engin ákvæði eru nú í lögum um veikindaleyfi opinberra starfsmanna og mun

hafa verið nokkuð á reiki, hverjum reglum hefur verið fylgt um þetta efni í fram-
kvæmd. Hentugast þykir að nánari ákvæði um veikindaleyfi verði sett í reglugerð.

Í 2. mgr. eru settar reglur um leyfi vegna barnsburðar fyrir konur, sem eru í opin-
beru starfi. Munu þær reglur eiga nokkra stoð i þvi sem tiðkað hefur verið.

Um V. KAFLA
Ákvæði 18.-20. gr. eru að mestu í samræmi við núgildandi reglur um tilhögun

launagreiðslna, ákvörðun launa eftir starfsaldri og þegar flutzt er milli starfa o. fl.

Um 21. gr.
11. mgr. er ákveðið að greiða skuli opinberum starfsmanni laun í 3 mánuði, ef

hann er leystur frá starfi sökum vanheilsu eða slysa. Kemur sú greiðsla að sjálfsögðu
til viðbótar þeim greiðslum, er hann kann að hafa fengið í veikindum sínum, sam-
kv. 17. gr.

13. mgr. er ákveðið, að ekkju starfsmanns skuli greiða laun i 3 mánuði frá láti
hans. Í gildandi lögum eru engin ákvæði um þetta efni og er framkvæmdin nokkuð
á reiki.

Um 22. gr.
Að mestu samhljóða 34. gr. laga nr. 60/1945.

Um 25. gr.
Greinin er nýmæli, sem miðar að því að gera konum, sem eru opinberir starfs-

menn, kleift að halda starfi sínu, þótt þær giftist og stofni heimili. Eiga þær þá rétt
til þess að vinna tvo þriðju hluta ákveðins vinnutíma gegn launafrádrætti að til-
tölu. En það er skilyrði, að slíkt samrýmist starfinu.

Um VI. kafla.
Í þessum kafla segir um skyldur opinberra starfsmanna.
128. gr. er hin almenna regla um skyldu starfsmanns til þess að rækja starf

sitt af alúð og samvizkusemi og sýna kurteisi, lipurð og réttsýni.
30. gr. leggur áherzlu á stundvísi starfsmanna og gerir ráð fyrir stímpilklukk-

um, þar sem þvi verður við komið, til aðhalds og eftirlits. Tvenns konar viðurlög
eru hér lögð við óstundvísi: Skylda til að vinna án endurgjalds tvöfaldan þann
tima, er á vantar, eða launafrádráttur, sem því svarar.

32. gr. leggur þá skyldu á starfsmenn að vinna yfirvinnu, sem yfirboðarar
telja nauðsynlega. Þótt forðast beri eftir föngum greiðslur fyrir yfirvinnu við opin-
ber störf, getur hún verið óhjákvæmileg til þess að ljúka aðkallandi verki. Í 2.
málslið greinarinnar eru þó ákveðin takmörk þessarar yfirvinnuskyldu, til þess að
útiloka, að einstökum starfsmönnum verði íþyngt um of.

Um VII. kafla.
Mjög er erfitt að ákveða með skýrum lagafyrirmælum, hvenær opinber starfs-

maður megi taka að sér önnur störf auk aðalstarfs síns. Skilyrðislaust bann við
aukastörfum opinberra starfsmanna er ekki réttlátt gagnvart þeim, því að ýmsir
starfsmenn hafa hæfileika og starfsþrek til þess að sinna öðrum verkefnum, þótt
þeir gegni aðalstarfi sinu óaðfinnanlega. Hagsmunir ríkisins leiða ekki heldur til
slíks banns. Ríkinu er oft hagkvæmt og nauðsynlegt að leita til hæfileikamanna i
þjónustu þess til þess að undirbúa og vinna störf, sem liggja utan verkahrings
þeirra, en sem þeir kunna að hafa meiri þekkingu á en aðrir. Hins vegar er rétt-
mætt, og getur verið nauðsynlegt, að banna opinberum starfsmanni að hafa með
höndum aukastörf, t. d. atvinnurekstur eða ráðunautarstörf, sem teljast ósamrým-
anleg stöðu hans.

Reglur 35. gr. frv. eru samdar með hliðsjón af ákvæðum danskra laga.

Um VIII. kafla.
Í 36. gr. er ákvæði samhljóða 35. gr. laga nr. 60/1945, og fjallar um rétt samtaka

opinberra starfsmanna til þess að gæta hagsmuna félaga sinna í sambandi við ágrein-
ingsatriði er upp kunna að koma við setningu reglug. og endurskoðun laganna.
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