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Kostnaðarmat fjármálasviðs menntamálaráðuneytis vegna frumvarps 
um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun (02.11.2005)

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði á laggimar ný stofiiun á sviði íslenskra fræða sem mun 
bera heitið Stofnun íslenskra fræða - Ámastofnun. Stofnunin er háskólastofiiun og heyrir undir 
menntamálaráðherra. Nýja stofnunin mun verða til við sameiningu eftirtalinna stofnana; 
Stofnunar Áma Magnússonar á íslandi, Orðabókar Háskóla íslands, íslenskrar málstöðvar, 
Ómefnastofnunar Islands og Stofnunar Sigurðar Nordals. Tilgangur sameiningarinnar er að efla 
rannsóknarstarf og miðlun á sviði íslenskra fræða auk þess að efla fræðilega ráðgjöf til styrktar og 
eflingar íslenskri menningu. Framangreindar stofnanir eru skv. gildandi lögum og reglum ýmist 
ríkisstofnanir eða stofnanir sem heyra undir Háskóla Islands. Rekstrarform stofhananna eru með 
ýmsum hætti, en þær eiga það sameiginlegt að hljóta fjárveitingar á ljárlögum. í ákvæði til 
bráðabirgða kemur fram að við gildistöku laganna taki Stofiiun íslenskra fræða - Ámastofnun við 
eignum og skuldbindingum ofangreindra stofnana. I því felst m.a. að starfsmenn framangreindra 
stofriana verða starfsmenn Stofiiunar íslenskra fræða- Ámastofhunar en þrátt fyrir þetta ákvæði 
verða störf forstöðumanna þeirra stofiiana, sem sameinast í hina nýju stofiiun verða lögð niður. 
Öllum fráfarandi forstöðumönnum skulu boðin rannsóknarstörf og skulu þeir við ráðningu í þau 
störf halda öllum áunnum réttindum sínum úr fyrra starfi. Gert er ráð fyrir að ónýttar 
fjárheimildir á fjárlögum 2006 fyrir Stofnun Áma Magnússonar á íslandi, íslenska málstöð, 
Orðabók Háskóla Islands, Stofiiun Sigurðar Nordals og Ömefnastofnun íslands muni við 
gildistöku laganna renna til Stofiiunar íslenskra fiæða- Ámastofnunar. Sameiginlegar 
fjárveitingar þessara stofnana í fjárlögum 2006 er 207,1 m.kr. án tillits til ónýttra fjárheimilda 
fyrri ára.

I athugasemdum með frumvarpi kemur m.a. fram að stefiit sé að því, verði frumvarpið að lögum, 
að Stofhun íslenskra fræða - Ámastofnun geti flust í nýja byggingu á svæði Háskóla íslands. 
Ekki næst allt það hagræði og efling fræðastarfsins sem að er stefiit með sameiningunni fyrr en að 
því kemur. Fram kemur skv. frumvarpi forsætisráðherra um ráðstöfun á söluandvirði Landssíma 
Islands hf. að veija skuli samtals 1.000 m.kr. til nýbyggingar fyrir Stofnun íslenskra fræða - 
Amastofnun. Skv. frumvarpinu skal féð renna til verkefhisins á árunum 2007 til 2009. Af 
þessum sökum er gert ráð fyrir að flutningur stofiiunarinnar í nýtt húsnæði geti fyrst orðið á 
árunum 2008 eða 2009. Þar sem fyrirkomulag þeirrar framkvæmdar liggur ekki fyrir er 
ekki á þessari stundu hægt að segja til um mðguleg kostnaðaráhrif vegna þessa.

Frumvarpið endurspeglar að mestu þau störf og þau verkefhi sem innt eru af hendi hjá þeim 
stofnunum sem hér um ræðir í dag. Verkefni fjögurra stofiiana færast í heild sinni yfir á hina 
nýju stofnun en verkefhi íslenskrar málnefndar, sem í dag rekur íslenska málstöð, færast að hluta. 
Islensk málnefnd mun áfram veita stjómvöldum ráðgjöf um íslenska tungu, en helstu nýmæli í 
störfum nefndarinnar eru að henni er falið að semja íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um 
stafsetningarreglur hjá skólum og menntamálaráðherra gefur út, auk þess að gera tillögur til 
menntamálaráðherra um málstefnu og álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu. Frumvarpið gerir 
ráð fyrir að ýmis verkefni sem nú eru á höndum nefndarinnar færist á Stofnun íslenskra fræða- 
Amastofnun. Frumvarpið felur í sér skipun fimm manna stjóm, þriggja manna dómnefndar og 
að staða forstöðumanns verði auglýst. Jafnframt er gert ráð fyrir tveimur sérstökum 
rannsóknarstörfum . Skv. athugasemdum í greinagerð með frumvarpinu er miðað við að þessar 
stöður verði a.m.k. fyrst um sinn mannaðar án þess að stöðugildum við hina nýju stofnun fjölgi 
umfram þau sem til staðar eru í þeim stofiiunum sem sameinast í Stofnun íslenskra fræða -



Ámastofnun. Vísað er til þess að við gerð fjárlaga fyrir árið 2007 verði stofhuninni skapað 
svigrúm til að ráð í þessi störf . Ekkl er gert ráð fyrir kostnaði vegna sérstakra 
rannsóknarstarfa á árinu 2006 en ráðuneytið mun beita sér fyrir því að í tengslum við 
fjárlagagerð fyrir árið 2007 verði tekið mið af þeim útgjaldauka.

Helstu kostnaðaráhrif frumvarpsins felast í ráðningu forstöðumanns. Gert er ráð fyrir að staðan 
verði auglýst. Af þeim sökum er gert ráð fyrir að breytingin geti leitt til kostnaðarauka fyrir 
ríkissjóð sem nemur laimum forstöðumanns. Rétt er þó að benda á að fráfarandi forstöðumenn 
eiga jafnan rétt á að sækja um auglýsta stöðu. Verði það niðurstaðan að nýr forstöðumaður komi 
úr röðum fráfarandi forstöðumanna þurfi það ekki leiða til kostnaðarauka. Frumvarpið gerir ráð 
fyrir að lögin taki gildi 1. september 2006. Gera þarf ráð fyrir launum forstöðumanns í fjóra 
mánuði á árínu 2006. Áætlaður kostnaður vegna þessa er 2-3 m.kr. Auk fjárveitinga á 
fjárlögum 2006 eiga þær stofnanir sem sameinast uppsafiiaða fjár iie im ild  frá fyrri árum. Um 
síðustu áramót námu ónýttar fjárheimildir stofnananna samtals liðlega 8 m.kr. Gert er ráð fyrir að 
Stofiiun íslenskra fræða- Ámastofiiim hafi fjárheimildir til að mæta þessum viðbótarkostnaði, en 
ef á það reynir mun ráðuneytið beita sér fyrir því að greiða þann kostnað sem til fellur á árinu 
2006. Ráðuneytið mun síðan beita sér fyrir því að fjárframlög á fjárlögum 2007 taki mið af 
útgjaldauka vegna ráðningar forstöðumanns ef til þess kemur.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að öllum fráfarandi forstöðumönnum verði boðið rannsóknarstarf 
og að þeir haldi áunnum réttindmn. Allir fráfarandi forstöðumenn hafa 12 mánaða biðlaunarétt. 
Árslaun þeirra eru á bilinu 5,2-6,5 m.kr. og heildarbiðlaunaréttur um 30 m.kr. Ekki er gert ráð 
fyrir kostnaði vegna biðlauna þar sem í fjárveitingum þeirra stofiianaxma er þeir veita forstöðu í 
dag er gert ráð fyrir launum þeirra. Komi til þess að einhverjir forstöðumannanna nýti 
biðlaunarétt vegna niðurlagningu starfa þeirra er ekki gert ráð fyrir að það leiði til 
kostnaðarauka þar sem ekki er ráðgert að aðrir en þeir verði ráðnir í umræddar 
rannsóknarstöður.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir fímm manna stjóm og þriggja manna dómnefiid. í dag eru þijár af 
þeim stofiiunum sem sameinast með launaða stjóm. Við gildistöku laganna láta núverandi 
stjómir sjálfkrafa af störfum. Gert ráð fyrir stjórnarlaun og þóknanir dómnefndar rúmist 
innan fjárheimilda stofnunarinnar, þar sem sambærilegur kostnaður fellur niður á móti.

Þær stofiianir sem heyra beint undir Háskóla Islands í dag þurfa ekki að greiða skólaniun kostnað 
vegna húsnæðis, um er að ræða Orðabók Háskóla íslands og íslenska málstöð. Þetta breytist 
væntanlega sjálfkrafa við gildistöku laganna þar sem hin nýja stofhun mun heyra undir 
menntamálaráðherra en ekki Háskóla Islands. Komi til þess að Háskóli íslands fari fram á að 
húsnæðiskostnaður verði greiddiir er eðlilegt að gera ráð fyrir því að fjárveiting verði færð af 
Háskóla Islands yfir á hina nýju stofiiun þar sem ekki er um nýtt verkefiii að ræða heldur aðeins 
tilfærslu á verkefnum. Ekld er gert ráð fyrir kostnaðarauka vegna þessa þar sem 
fjárheimildir munu væntanlega verða færðar á milli Háskóla íslands og Stofnunar 
íslenskra fræða - Árnastofnunar ef á þetta reynir.


