
Ed. 81. Frumvarp til laga [64. mál]
um breyting á lögum nr. 16 9. apríl 1958, um rétt verkafólks til uppsagnarfrests
frá störfum og um rétt þess og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og
slysaforfalla.

Flm.: Jón Þorsteinsson, Eggert G. Þorsteinsson.

1. gr.
1. mgr. 3. gr. laganna breytist þannig:
Orðin "upp- og útskipunarvinna er ekki fyrir hendi hjá skipaafgreiðslu" falli

niður. Í stað ,,150klukkustundum á mánuði" komi: 8 klukkustundum að meðaltali
hvern virkan dag mánaðarins.

Aftan við 3. gr. laganna bætist ný málsgrein C3. mgr.), svo hljóðandi:
Hafnarverkamönnum, sem njóta réttar samkvæmt 1. gr., skulu tryggð vikulaun.

er jafngildi dagvinnukaupi fyrir 8 klukkustundir hvern virkan dag vikunnar sam-
kvæmt viðkomandi kjarasamningi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Með lögum nr. 16 frá 9. april 1958 var tímakaupsmönnum, sem unnið höfðu

eitt ár á sama stað, veittur réttur til eins mánaðar uppsagnarfrests frá störfum.
Sú vinnutrygging, sem í þessu fólst, var þó skert mjög með ákvæðum 1. mgr.
3. gr. laganna, en þar er vinnuveitendum heimilað að fella niður kaupgreiðslur i
ýmsum tilfellum, þegar vinna er ekki fyrir hendi, og þar á meðal þegar upp- og
útskipunarvinna er ekki fyrir hendi hjá skipaafgreiðslu.

Þessi skerðing kaupréttar er ósanngjörn gagnvart hafnarverkamönnum, sem
að jafnaði stunda vinnu hjá sama fyrirtæki allan ársins hring og eiga sjaldnast
vinnudag vísan fyrir fram, en verða þó alltaf að vera til reiðu, ef skip kemur
eða vinna býðst. Rekstur hjá skipaafgreiðslum er ekki heldur háður svo miklum
sveiflum, að undanþága frá kaupgreiðsluskyldu sé eðlileg gagnvart verkamönnum,
er hafa áunnið sér rétt til uppsagnarfrests.

Með frumvarpi þessu, ef að lögum yrði, er sú breyting gerð á lögum nr. 16
frá 9. apríl 1958, að réttur atvinnurekenda til að fella niður kaupgreiðslu hjá
hafnarverkamönnum, sem unnið hafa hjá sömu skipaafgreiðslu eitt ár eða lengur,
er afnuminn. Jafnframt eru hafnarverkamönnum, sem hafa þennan starfstíma að
baki, tryggð vikulaun, er jafngildi kaupi fyrir 8 klst. í dagvinnu hvern virkan
dag vikunnar samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Þá er einnig með frumvarpinu gerð sú breyting, að þeir, sem réttar njóta
samkvæmt lögunum frá 1958 og eigi verða að sæta undanþáguákvæði 3. gr., skuli
eiga rétt til kaups fyrir 8 klukkustundir að meðaltali hvern virkan dag mánaðarins
Í stað 150 klst. á mánuði áður, en það jafngildir 6 klst. að meðaltali á dag. Verður
að telja réttmætt, að þeim, sem njóta uppsagnarfrests, sé tryggður fullur vinnu-
dagur, þegar undanþága frá kaupgreiðsluskyldu fyrir atvinnurekandann er ekki
fyrir hendi.


