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Efni: Umsögn um 549. mál 149. löggjafarþings: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
helgidagafrið og lögum um 40 stunda vinnuviku. 

Formáli.
Að mati umsagnaraðila, sem er fyrrv. lyfsali, með mikla reynslu af verslun er frumvarp þetta dapurleg 
aðför gegn rétti verslunarmanna til þess að njóta almennra frídaga. Á stúdentsárum starfaði 
umsagnaraðili við eldsneytis- og timbursölu, eftir nám hefur umsagnaraðili starfað í þrjú ár sem 
apótekari í Þýskalandi, þar af tímabundið sem yfirlyfjafræðingur í stóru hollensku þjónustuapóteki, sem 
lyfjafræðingur í finnsku apóteki og í tæplega fimm ár við lyfsölu hér á Íslandi, þ. á m. sem 
lyfsöluleyfishafi.

Greinagerð.
Við fyrstu sýn virðist frumvarp þetta snúast um hvort menn megi spila bingó eða drekka sig fulla á krám 
á föstudaginn langa. Í það minnsta eins og stuðningsmenn þess reyna ítrekað að selja málið. En málið 
er flóknara.

Flest verslunarfólk vinnur á vöktum og er ekki alltaf í þeirri stöðu að geta hitt fjölskyldu sína eins oft og 
aðrir launamenn. Verslunarfólk vinnur oft vaktir um helgar og eftir klukkan fjögur á virkum dögum. Á 
örfáum helgidögum er þó undantekning frá þeirri meginreglu vegna þeirra krafa sem finna má í 
lögum um helgidagafrið. Í þeim lögum er almennur verslunarrekstur bannaður á ákveðnum 
skilgreindum helgidögum, þó með mjög rúmum undantekningarákvæðum sem lýst verður nánar hér 
að neðan en við getum sagt sem svo að vegna laganna getur verslunarfólk svona að almennt séð gengið 
að því vísu að fá a.m.k. stund með fjölskyldunni seinni part aðfangadags, á jóladag og á föstudeginum 
langa.

Því skal haldið til haga að þær takmarkanir á verslunarþjónustu sem finna má í lögum um helgidagafrið, 
nr. 32/1997, með síðari breytingum eru mjög hógværar og eiga aðeins við um mjög fáa daga enda eru 
undanþágur miklar. Því er algjör óþarfi að breyta lögunum. Sem dæmi má nefna að nú eru flestar 
verslanir opnar annan í jólum, á skírdag, annan í páskum og satt að segja eiginlega öllum helgidögum 
nema kannski síðdegis á aðfangadag, á jóladag og föstudaginn langa. Það að færa þessa daga inn í lög 
um 40 stunda vinnuviku, nr. 88/1971 mun óhjákvæmilega hafa það í för með sér að þessir þrír dagar 
nefndir hér að ofan, þ.e. hluti aðfangadags, jóladagur og föstudagurinn langi, muni lúta sömu lögmálum 
og aðrir dagar í þeim lögum. Í þeirri umræðu má nefna að einu aðilarnir sem vinna á sjálfum frídegi 
verslunarmanna eru verslunarmenn.

Til fróðleiks má nefna að til Þýskalands koma nokkru fleiri ferðamenn en hingað. Þar er þó, rétt eins og 
hérlendis, verslunarbann á helgidögum. Ekki bara það heldur eru sunnudagar taldir til helgidaga og því 
verslanir lokaðar. Rétt eins og hér eru þó undanþágur frá helgidagafriði. Hérlendar undanþágur, sem 
eru tilgreindar í 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. laga um helgidagafrið, eru: „Gististarfsemi og tengd þjónusta, 
starfsemi lyfjabúða, bensínstöðva, bifreiðastöðva, verslana á flugvöllum og fríhafnarsvæðum,



blómaverslana, söluturna og myndbandaleigna, svo og starfsemi matvöruverslana með verslunarrými 
undir 600fermetrum þar sem a.m.k. 2 /3  hluti veltunnar er sala á matvælum, drykkjarvöru og tóbaki." 
Það er því hægt að segja það með vissu að enginn ferðamaður svelti eins og sumir stuðningsmenn 
frumvarpsins hafa opinberlega haldið fram.

Niðurstaða og tillögur
Nær allir vilja fjölskylduvænt samfélag, mannúðlegt samfélag þar sem menn geta átt góðar stundir með 
fjölskyldunni. Í raun ætti frekar að skerpa lögin um helgidagana. Stefna á að gera hvíldardaginn að 
fjölskyldudegi, eins og tíðkast í Þýskalandi. Augljóst er að verkalýðsfélögin hafa algjörlega klúðrað þeim 
málum. Það sést bersýnilega á því, eins og greint var frá hér að ofan, að verslunarmaðurinn er sá eini 
sem vinnur á sjálfum frídegi verslunarmanna og verslanir eru nær það eina sem er opið á þessum frídegi 
sem þó er kenndur við verslunarmenn. Frelsið sem boðað er í þessum drögum er ekkert annað en aukið 
boðvald verslunareigandans yfir launþeganum, fjölskyldulífi til feigðar. Þeir þekkja það flestir sem 
unnið hafa í verslunum að þeir hafa takmarkaðan samningsrétt þegar kemur að vinnutíma sínum.

Lagt er til að lagafrumvarp þetta, um breytingu á lögum um helgidagafrið og lögum um 40 stunda 
vinnuviku, sé dregið til baka og sett í pappírstætarann.
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