
Nd. 32. Frumvarp til laga (32. mál]
um breyting á lögum nr. 16 26. febr. 1943,um orlof.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1956.)

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi gilda um allt fólk, sem starfar í þjónustu annarra, hvort heldur ein-

staklinga eða hins opinbera. Ná lög þessi jafnt til þeirra, er taka laun sín í hluta
af verðmæti, sem hinna, er taka laun sín í peningum.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sérhver sá, sem lög þessi ná til, hefur rétt og skyldu til orlofs ár hvert, einn

og hálfan dag fyrir hvern unninn almanaksmánuð á síðasta orlofsári, en orlofsár
merkir í lögum þessum tímabilið 15. maí til 14. maí, Telst í þessu sambandi hálfur
mánuður eða meira sem heill mánuður, en skemmri tími ekki talinn með. Það telst
vinnutími samkvæmt þessari grein, þótt maður sé frá vinnu vegna veikinda eða
slysa, meðan hann fær kaup greitt, eða hann er Í orlofi.

3. gr.
t stað ,,4%" í 1. mgr. 4. gr. laganna komi: 6%.
Í stað orðanna "í fastri stöðu" í 4., 5. og 6. mgr. komi: í föstu starfi.

4. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Kröfur á hendur vinnuveitendum samkvæmt lögum þessum fyrnast eftir sömu

reglum og kaupkröfur samkv. lögum nr. 14 20. okt. 1905, um fyrningu skulda og
annarra kröfuréttinda.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er lagt til, að breytt verði ákvæðum

gildandi laga nr. 16 26. febr. 1943, um orlof, varðandi þrjú atriði.
A. ·Orlofstíminn verði lengdur úr 12 dögum virkum í 18 daga virka á ári. Í sam-

ræmi við þetta hækki orlofsfé úr 4% í 6%.
B. Afnumin verði sérregla sú, um orlof starfsmanna fiskiskipa, sem nú er í gildi,

sbr. 1. gr. laga nr. 16/1943, en sömu ákvæði gildi um þá, sem taka laun sín
í hluta af verðmæti og um þá, er taka þau í peningum.



C. Fyrning orlofskrafa verði með sama hætti og kaupkrafa. sbr. lög nr. 14 20.
okt. 1905, 3. gr. Fyrningarfresturinn verði þá 4 ár, en samkvæmt 15. gr. laga
nr. 16/1943 falla orlofskröfur úr gildi fyrir fyrning, ef þær hafa ekki verið
viðurkenndar eða lögsókn hafin innan loka næsta orlofsárs eftir að kröfurnar
stofnuðust.
Skal nú vikið að ástæðunum fyrir breytingum þessum.
Um A. Í desemberverkfallinu 1952 var orlofsfé hækkað úr 4% í 5% og í

verkfallinu 1955 var það enn hækkað úr 5% í 6%.
Samkvæmt lögum nr. 38 14. apríl 1954, um réttindi og skyldur starfsmanna

ríkisins, 16. gr., sbr. reglugerð nr. 87 15. Júní 1954, um orlof og veikindaforföll
starfsmanna ríkisins, 1. gr., skal árlegt orlof vera í 15 virka daga. Þegar sérstak-
lega stendur á má orlof þó vera allt að 18 dögum virkum, en með reglugerð er
ákveðið, að 18 daga orlof gildi fyrir alla þá, sem eiga að baki 10-15 ára þjónustu-
aldur. Starfsmönnum, sem hafa verið í þjónustu ríkisins lengur en 15 ár, ber orlof
í 24 daga virka. Á síðasta sumri var opinberum starfsmönnum veitt orlof 18 virka
daga og þeim, sem höfðu verið í þjónustu ríkisins í 10-15 ár, 21 dags orlof, en
ákvæðinu um 24 daga orlofið fylgt. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga, um
breyting á lögunum, um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, sem felur í
sér breytingu á ákvæðunum um orlof á þann veg, að í stað 15 daga komi 18 dagar
og í stað 18 daga komi 21 dagur. Sú breyting á orlofstima og orlofsfé. sem þetta
frumvarp gerir ráð fyrir, er í raun og veru til samræmingar við þær reglur, sem
þegar er fylgt.

Þess má að lokum geta, að í Noregi var 18 daga orlof lögfest árið 1947, í Sví-
þjóð árið 1951 og í Danmörku árið 1953.

Um B. Sérreglan í 1. gr.orlofslaganna um starfsmenn fiskiskipa, sem ráðnir
ern eftir reglum um hrein hlutaskipti, þykir óljós og hefur valdið ágreiningi, sbr.
1. d. Féld. II, bls. 37 og bls. 150. Lita verður svo á, að hlutaskiptafyrirkomulag sé
einungis ákveðin aðferð, sem höfð er um ákvörðun og útreikning launa hlutað-
eigandi starfsmanns, sbr. t. d. Hæstaréttardóma V, bls. 290 og bls. 717. Verður
þá ekki séð, að það skipti máli varðandi greiðslu orlofs, hvort laun eru ákveðin
með þessum sérstaka hætti eða á annan hátt. Umrætt ákvæði, ef að lögum verður,
veitir sjómönnum fiskiskipa, sem ráðnir eru upp á hlut, sama rétt til orlofs og
öðrum launþegum.

Um C. Orlof er ákveðið sem hundraðshluti kaupgjalds og er í raun og veru
aðeins hluti kaupgjaldsins. sbr. t. d. það, að greiða skal skatt af orlofsfé svo sem
um væri að ræða kaup. Virðist þá eðlilegt, að um fyrningu fari með sama hætti
og um kaupkröfur væri að ræða.

Hér fara á eftir athugasemdir um einstakar greinar:

Um 1. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 1. gr. laga nr. 16/1943, að öðru leyti en því,að

sérreglan. um starfsmenn fiskiskipa, sem ráðnir eru upp á hlut, er felld niður, sbr.
það sem sagt er hér að framan um B. Greinin þarfnast ekki nánari skýringa.

Um 2. gr.
Lagt er til, að sú ein efnisbreyting verði gerð á 3. gr. laga nr. 16/1943, að orlofs-

tíminn verði lengdur sem svarar 6 dögum virkum á ári, úr 12 dögum í 18 daga,
sbr. það sem áður er sagt um A. Greinin þarfnast ekki nánari skýringa.

Um 3. gr.
Til samræmis við lengingu orlofstímans, sbr. 2. gr., er hér lagt til að orlofsfé

verði. hækkað úr 4% í 6%, sbr. það, sem áður segir um þetta efni, sjá A.
Þá er lagt til að í stað orðanna "í fastri stöðu" á þrem stöðum í 4.· gr. laga

nr. 16/1943 komi orðin "í föstu starfi". Hér er e. t. v. ekki umefnisbreylingu að
ræða, en skýrara þykir að nota hér orðið start en staða, þar eð hið síðara orð
kynni að vera túlkað aðeins sem embætti og ákvæðið yrði þá þrengra en til er
ætlazt.

Um 4. gr.
Hér er lagt til, að sérreglan í 15. gr. laga nr. 16/1943, um fyrningu orlofs-

krafa verði niður felld og sömu reglur gildi um fyrningu þeirra og annarra kaup-
krafa, þ. e. 4 ára fyrningarfrestur, sbr. það sem áður er sagt um C.

Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.


