
Ed. 114. Frumvarp til laga [85. mál]
um breyting á lögum nr. 16 26. febr. 1943, um orlof.

Flm.: Björn Jónsson.

1. gr.
a. 2. málsgr. 4. gr. laganna falli niður.
b. Á eftir orðunum "jafnháu og þeir hefðu unnið venjulegan vinnutíma" í 4. máls-

gr. 4. gr. bætist: og að auki 6% af kaupi þvi, sem þeir hafa unnið fyrir í eftir-,
nætur- og helgidagavinnu hjá vinnuveitandanum næsta orlofsár á undan.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Í gildandi lögum um orlof er svo fyrir mælt, að þeir, sem lögin taka til og

ekki eru í föstu starfi, skuli aðeins fá greitt orlofsfé af kaupi fyrir eftir-, nætur-
og helgidagavinnu sem hefði sú vinna verið unnin við venjulegu dagvinnukaupi,
en föstum starfsmönnum er hins vegar ekki ætlað neitt orlofsfé fyrir slíka vinnu,
heldur skulu þeir aðeins halda óskertu dagvinnukaupi yfir orlofstímann

Með frv. þessu er lagt til, að framangreindum ákvæðum verði breytt á þá lund,
að þau tryggi öllum starfsmönnum í þjónustu annarra fullt orlofsfé, 6%, af öllu
kaupi. Aðrar breytingar frá gildandi lögum felur frv. ekki í sér.

A s.l. sumri fengu flest verkalýðsfélaga, er þá sömdu um laun og kjör, þau
ákvæði, sem hér er lagt til að lögfesta, inn í kjarasamninga sína. Eftir að þannig
hefur fengizt almenn viðurkenning á þessum ákvæðum, þykir flm. réttmætt og eðli-
legt, að þau séu fest i lögum, svo sem áður hefur verið gert varðandi önnur atriði
orlofslaganna. eftir að verkalýðssamtökin hafa með samningum við atvinnurekendur
aukið orlofsrétt skjólstæðinga sinna. Þá þykir flm. nauðsynlegt, að hinn aukni
orlofsréttur verði látinn taka til þeirra starfshópa, sem njóta hans ekki nú þegar
og suma hverja skortir lagarétt til þess að knýja rétt sinn fram með samning-
um, svo sem er um starfsmenn hins opinbera og iðnnema.

Með frv. þessu, ef að lögum verður, yrði tryggt, að allir starfsmenn i þjónustu
annarra bæru sömu laun úr býtum yfir orlofstímann eins og þeir hafa haft að
meðaltali á jafnlöngum tíma næsta orlofsár á undan. Er brýn nauðsyn, að sú skipan
komist almennt á, þar sem orlofstímanum fylgja að jafnaði meiri útgjöld en öðrum
árstimum, ef hann er notaður svo sem tilætlunin er, til þess að starfsmenn veiti
sér nauðsynlega hvíld og tilbreytingu frá daglegum önnum. Á þessa þörf hefur líka
verið litið víða um lönd og ákveðin hærri laun yfir orIofstímann heldur en svara
til venjulegra dagvinnulauna.

Rétturinn til eðlilegrar hvíldar er meðal mikilsverðustu og sjálfsögðustu mann-
réttinda. Réttur til árlegs orlofs með fullum launum er annar þáttur þeirra mann-
réttinda, þáttur, sem löggjafarvaldið hefur haft bein afskipti af á síðari tímum.
Að áliti flm. þessa frv. ber þvi þess vegna lágmarksskylda til að fylgjast með
þeirri þróun, sem orlofsrétturinn tekur með almennum kjarasamningum stéttarfé-
laganna og atvinnurekenda, enda þótt æskilegt væri, að lengra væri gengið.


