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Umsögn þessi er send stjóm íslenskrar 
málnefiidar og stjóm Hagþenkis. Þessar 
stjómir hafa fiilla heimild undirritaðs til að 
notfæra sér umsögnina eftir þörftun eða 
senda hana áfram til þeirra sem hugsanlega 
gætu haft áhrif á fyrirliggjandi fiumvarp um 
Stofnun íslenskra fræða - Ámastofhun

- bs

Inngangur
Athugasemdir undirritaðs við frumvarpið eru settar fram fyrst og fremst með hagsmuni 
Islenskrar málnefiidar í huga. í frumvarpinu fjallar 9. grein um málnefiidina sérstaklega en 
einnig verður að líta til skipulags stofiiunarinnar í heild.
Afstöðu til umrædds frumvarps má greina i fjórar spumingar:

1. Er hugmyndin að sameiningu stofiiana góð og til þess fallin að efla stöðu íslenskrar 
tungu, íslenskra fiæða almennt og starfsemi íslenskrar málnefiidar sérstaklega?

2. Eru hugmyndir um skipulag og fyrirkomulag hinnar nýju stofiiunar í einstökum liðum 
eins og þær koma fram í fyrirliggjandi frumvarpi til þess fallnar að stuðla að farsælli 
framkvæmd þeirra markmiða að efla stöðu islenskra fræða almennt og starfsemi 
íslenskrar málnefndar sérstaklega?

3. Hvemig er lagasmíðin sjálf? Er þetta tiltekna fiumvarp þannig úr garði gert að auðvelt 
verði að vinna samkvæmt því? Eru viðeigandi hagsmunir tryggðir og nægilega skýrt á 
kveðið um hvemig skuli starfa að settum markmiðum?

4. Hvemig er heppilegast fyrir þá sem hér eiga hlut að máli, líkt og íslenska málnefiid, að 
koma fram þeim breytingum sem þeir telja nauðsynlegar i tengslum við fyrirliggjandi 
frumvarp?

Þessum spumingum vil ég svara stuttlega á eftirfarandi hátt:
1. Já. Hugmyndin er góð, en miklu skiptir að vandað sé til lagasetningar og alls 

undirbúnings. Þegar öll fjöregg íslenskra fræða eru komin í sömu körfuna verða öll 
áhrif, bæði til blessunar og bölvunar, meiri en ella.

2. Nei. Þær hugmyndir sem fram koma í lögunum eru stórlega gallaðar og geta orðið 
beinlínis skaðlegar þeim markmiðum um eflingu islenskra fræða sem stefiit er að. 
Fullyrt er í athugasemdum við lagafiumvarpið að það hafi verið unnið í „samvinnu 
ráðuneytisins, forstöðumanna stofiiananna og fulltrúa Háskóla íslands.“ Að sögn 
nokkurra forstöðumanna var alls ekki um neina samvinnu að ræða og því furðu ósvífið 
að halda slíku fram í athugasemdum með frumvarpinu. Því má spytja: Er vísvitandi 
verið að blekkja þingmenn og aðra þá sem um málið eiga að fjalla?
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3. Hörmuleg. Ljóst er af sjálfri lagasetningunni, formgöllum, klénu orðalagi, frágangi, 
gloppum og öðru þvíumlíku að raunverulegt samráð við hlutaðeigandi forstöðumenn 
hefur aldrei farið fram. Lögin eru mjög óljós og að því er virðist tilviljanakennt hvað 
ratar þar inn og hvað ekki. Einstök fræðasvið og verkefni geta orðið útundan. Skipulag 
fyrirhugaðrar stofhunar er algerlega i lausu lofti og útilokað að ráða það af lögunum að 
stofnunin verði sú lyftistöng fyrir íslenska tungu og íslensk fræði sem stefnt er að.

4. Miðað við hversu gallað frumvarpið er væri farsælast að draga það í heild sinni til 
baka og að forstöðumenn og stjómir þeirra stofiiana og nefnda sem málið snertir 
fengju raunvemlegt tækifæri til að hafa áhrif á lagasmíðina áður en frumvarpið er lagt 
fram að nýju.
Til vara verði reynt að koma fram breytingum á frumvarpinu í meðfömm þingsins. 
Best væri ef forstöðumenn og stjómir gætu komið sér saman um nauðsynlegar 
breytingar á skipulagi og stjóm stofiiunarinnar, hvað sem líður sérhagsmunum 
einstakra stofiiana og verkefiia. Líklega þarf að hafa hraðar hendur og ganga skipulega 
til verks ef árangur á að nást.
Varðandi íslenska málnefiid sérstaklega væri æskilegast að sett yrðu um hana sérstök 
lög en vísað á milli þeirra laga og laga um Stofnun íslenskra fræða. 

í eftirfarandi athugasemdum verður byijað á að fjalla um hugmyndina um sameiningu og 
yfirstjóm stofnunarinnar og síðar um hagsmuni Islenskrar málnefiidar sérstaklega.

1. Hin sameiginlega stofnun og stjórnun hennar
Hugmyndin að sameiningu stofiiana á vettvangi íslenskra fræða ætti vel að geta orðið til þess 
að efla stöðu fræðanna og íslenskrar málnefiidar sérstaklega. Þau verkefiii sem hingað til hafa 
skipst á fimm stofnanir verða nú sameinuð í einni stofhun. Verkefni þeirra skarast að visu 
nokkuð en þó em verkefni hverrar þeirra furðulega vel afinörkuð. Við sameininguna munu 
þessi verkefhi halda áfram hvert í sínu lagi þótt starfsmenn geti frekar en áður sótt styrk hver 
til annars, einstök verkefni hagnast á því og ný verkefhi orðið til. Til lengri tima litið getur 
sameining haft ýmis áhrif, bæði til hins betra og hins verra, sem ógerlegt er að sjá fyrir.
Vegna þess hvað verkefiiin em í rauninni ólík og afinörkuð verður að tryggja í lagaramma 
stofnunarinnar að þeim verði áfram sinnt jafn vel og helst betur en hingað til. í þeim drögum 
sem nú liggja fyrir er alls óljóst að svo muni verða, heldur er mikil hætta á að stofnunin geti 
misheppnast. Tvennt veldur einkum áhyggjum: Skipan pólitískra fulltrúa í stjómir og 
stjómunarstöður, sem og valda- og ábyrgðarleysi stjómar stofiiunarinnar.

Skipan stjórnar
Ástæða er til að óttast þær hugmyndir sem fram koma um að ráðherra skipi einn alla 
stjómendur og formenn sem lög þessi snerta, þ.e. nánast einráðan forstöðumann 
stofhunarinnar, formann stjómar og formann og varaformann íslenskrar málnefiidar. í raun 
ræður því ráðherra, eða fulltrúar hans, einnig skipan dómnefiidar um hæfi forstöðumanns. Öll 
ákvæði um stjómun og skipun stjóma og stjómenda bjóða heim hættu á pólitískum afskiptum, 
að stómarseta verði eins og hver annar pólitískur bitlingur og að stjómvöld stofhunarinnar 
verði skipuð eftir flokkslit ríkjandi menntamálaráðherra en ekki hæfiii.
Bein itök pólitiskra fiilltrúa i stjóm em mjög vafasöm á akademískum vinnustað eða 
vísindastofhun og geta beinlínis orðið starfseminni til skaða þegar fram líða stundir. í 
háskólum og öðrum akademiskum stofhunum ríkir yfirleitt rannsóknarfrelsi og almennt er 
þeim stjómað af virku innra lýðræði starfandi fræðimanna. Frumvarp þetta brýtur aldalanga 
lýðræðishefð í stjómun akademískra stofnana sem reynst hefur vel hér á landi, sbr. nýlegar 
stjómsýsluúttektir á Háskóla íslands.
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■ Lagt er til að öll stjómin sé skipuð samkvæmt tilnefningu. Vanda þarf mjög val þeirra 
aðila sem eiga að tilnefha stjóm stofiiunarinnar. Hér verða ekki lagðar fram ítarlegar 
hugmyndir um það að öðru leyti en því að íslensk málnefiid eigi einn fulltrúa í stjóm 
og starfsmenn stofiiunarinnar annan.

■ Óski ráðherra að skipa fulltrúa án tilnefhingar verður að setja þeirri tilnefiiingu 
ákveðin skilyrði og sá fulltrúi má ekki sjálfkrafa vera formaður. Tryggja verður að 
formaður sé óumdeildur og stofiiunin sé faglega trúverðug og pólitiskt óháð.

Vald forstöðumanns
Ástæða er til að óttast að forstöðumanni er skv. 2. efnisgrein 4. greinar falið alræðisvald um 
skipulag stofhunarinnar og ráðningu starfsmanna. Hins vegar er stjóm stofiiunarinnar gerð 
valda- og ábyrgðarlaus, sbr. 5. grein og öll ábyrgð lögð á herðar forstöðumanni, sbr. 2. 
efnisgrein 4. greinar. Þetta þýðir í raun að áhugasvið eða geðþótti forstöðumanns geta ráðið 
því hvort tilteknum verkefhum er sinnt eða ekki.
Alkunna er að í öllum fræðasamfélögum -  ekki aðeins hér á landi -  getur komið upp spenna 
milli manna. Slík spenna getur leitt til þess að sumir eru útilokaðir frá störfum og verkefiii 
þeirra sitja á hakanum eða fá ekki styrk. Þegar öll egg íslenskra fræða verða komin í sömu 
körfuna getur verið skaðlegt hagsmunum íslenskra fræða á breiðum grundvelli að allt vald á 
rannsóknarverkefiium og mannaráðningum sé á hendi eins manns.
Undirritaður vill því leggja fram tvær tillögur um þetta efiii:

■ Lagt er til að altæk ábyrgð og einræðisvald forstöðumanns sé afiiumið. Þess í stað fari 
stjóm stofhunarinnar með æðsta vald hennar og mannaráðningar, ekki forstöðumaður, 
og að stjómin sé ábyrg gagnvart ráðherra. Forstöðumaður annist daglegan rekstur og 
sé ábyrgur gagnvart stjóm.

■ Lagt er til að lögin kveði á um að stofiiuninni verði skipt upp í svið eða deildir, sem 
hver hafi sinn yfirmann, til að tryggja að öllum núverandi viðfangsefiium þeirra 
stofiiana sem hér verða sameinaðar, verði áfiam skipulega sinnt.

2. íslensk málnefnd, hlutverk, stjórn og staða

Hlutverk málnefndar
Ef marka má fyrirliggjandi frumvarp má búast við því að íslensk málnefnd verði valdalaus og 
framkvæmdalaus samkoma fólks sem ekki veit til hvers það er saman komið.
Óhætt er að segja að miðað við lög um íslenska málnefnd nr. 2/1990 sé stórlega dregið úr 
hlutverki nefhdarinnar. Samkvæmt 9. grein frumvarpsins er hlutverk nefndarinnar einungis 
fjórþætt:

■ Semja íslenskar ritreglur.
■ Veita stjómvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu.
■ Gera tillögur til menntamálaráðherra um málstefhu.
■ Álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu.

Allt þetta rækir málnefiidin nú þegar eftir því sem fjárhagur hennar leyfir. Athygli vekur að 
nánast öll þessi hlutverk sín í frumvarpinu á nefiidin í raun undir menntamálaráðuneytinu og 
ráðherra. Við blasir að flest það sem þessi nefhd sendir frá sér verði fyrirfram marklaus plögg 
sem daga muni uppi í ráðuneytinu. Allt frumkvæði og sjálfstæði nefhdarinnar er á braut.
Jafnvel þótt hluti af núverandi hlutverki málnefiidar sé nú hlutverk Stofhunar íslenskra fræða 
skv. 2. grein frumvarpsins þá er ljóst að málnefiidin hefur mun minna um þessi verkefhi að 
segja en áður. í 3. grein frumvarpsins, um hlutverk stofiiunarinnar, er ekkert minnst á að hún 
sé skrifstofa íslenskrar málnefiidar eða eigi að sinna verkefrium hennar. I ljósi þess að i 9.
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grein laganna er sáralítið fjallað um hlutverk málnefndar, miðað við 2. grein núgildandi laga 
nr. 2/1990, um íslenska málnefnd, þá verður að telja að hlutverk málnefndarinnar sé stórlega 
rýrt.
Ekki verður séð að fyrirliggjandi frumvarp skjóti lagastoðum sem ekki voru áður undir það 
hlutverk málnefiidar að gefa út stafsetningarorðabók og móta málstefhu. Það hlutverk er orðað 
með fyllilega skýrum hætti í 2. grein laganna fiá 1990. Ef hvorki er til opinber málstefiia í 
landinu né stafsetningarorðabók þá er lögunum fiá 1990 ekki um það að kenna.

Möguleikar málnefndar á að sinna hlutverki sínu
Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi hefur íslensk málnefnd enga tryggingu fyrir þvi að 
verkefiium hennar verði sinnt af Stofnun íslenskra fræða né að hún geti haft nokkur áhrif á 
starfsemi hennar. Nefiidin hefur engar skilgreindar tekjur og ekkert forræði i fjármálum. Með 
þessum lögum virðist málnefiidinni vera sniðinn ámóta þröngur stakkur og var í frumbemsku 
hennar þegar Jakob Benediktsson og Halldór Halldórsson börðust ásamt nokkrum 
áhugamönnum fyrir að koma nefndinni á legg við þröngan kost í frítíma sinum um miðja 
síðustu öld.

Skipan málnefndar og stjóm hennar
Fljótt á litið virðist sama hugmynd búa að baki skipan fulltrúa i nefiidina og skv. núgildandi 
lögum nr. 2/1990, þ.e. að tryggja breiða aðild þeirra samtaka og stofiiana sem starfa 
sérstaklega á akri íslensks máls. Nú er fær ráðherra hins vegar fijálsar hendur til að skipa þijá 
pólitíska fulltrúa í nefndina, þar af bæði formann og varaformann. Sömuleiðis eru gerðar 
veigamiklar breytingar á stjóm, þ.e. nefiidin hefur enga heimild til að kjósa sér stjóm.

■ Mótmælt er þeirri breytingu frá fyrri lögum að ráðherrra fái fullkomlega fijálsar 
hendur um skipan þriggja fulltrúa. Lagt er til að sömu ákvæði gildi og áður um að 
þessir þrír komi úr röðum málræktarfólks, sbr. 3. efhisgrein 6. gr. laga nr. 2/1990.

■ Lagt er til að afiiumin sé sjálfskipun formanns úr hópi pólitiskra fulltrúa ráðherra i 
nefiidinni. Lykilatriði er að íslensk málnefnd sé sjálfstæður aðili og henni sé treyst til 
að fara með sín mál.

■ Lagt er til að íslensk málnefiid fái heimild til að kjósa sér stjóm og skuli formaður 
hennar kosinn sérstaklega. Unnt er að skilyrða að formaður komi úr röðum tiltekinna 
fulltrúa, t.d. að hann sé einn af fulltrúum háskólanna eða hugvisindadeildar. Að öðru 
leyti skipti stjóm með sér verkum. Formaður má ekki undir neinum kringumstœðum 
vera pólitískur fulltrúi í nefridinni, heldur verður hann að njóta óskoraðs faglegs traust 
og álits allra nefiidarmanna og hann verður að vera trúverðugur fulltrúi íslenskrar 
málræktar og íslenskra fræða gagnvart íslenskum almenningi og samstarfsaðilum 
málnefiidar erlendis.

Helsti galli við skipan stjómar skv. núgildandi lögum er sá að meiri hluti hennar er 
sjálfskipaður. Breið skipan nefiidarinnar sjálfrar, sem ætti að gefa starfsemi hennar gott 
jarðsamband við helstu iðkendur islenskrar tungu, er þar með gerð tilgangslaus.
Við þessa endurskoðun á lögunum ætti að nota tækifærið til að bæta hér úr. Sé ákvarðað 
fyrirfram hveijir skipa stjóm eða gegna formennsku er höggvið á hin mikilvægu tengsl 
málnefndar við iðkendur íslenskrar tungu sem stefnt er að með hinni breiðu skipan 
nefndarinnar. Mikilvœgt er að Islenskri málnefnd sé treyst til að ráða málum sínum sjálf.

Gagnkvæm tengsl íslenskrar málnefndar og Stofnunar íslenskra fræða
Samkvæmt núgildandi lögum eiga Ömefiianefiid og Orðabók Háskólans fixlltrúa í málnefhd, 
þar af er fulltrúi Orðabókarinnar sjálfskipaður 1 stjóm nefiidarinnar. Þessir fulltrúar hverfa
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með hinni nýju Stofiiun íslenskra fræða án þess að þessi fræðasvið fái nokkum fulltrúa i 
nefiidinni í staðinn. Slíkt er óviðunandi og beinlínis óæskilegt fyrir störf málnefiidar.
Þar sem íslensk málnefiid er í rauninni sjálfstæður aðili, sem heyrir beint undir ráðherra, til 
hliðar við hina eiginlegu stofiiun, er nauðsynlegt að tryggja að samskipti þeirra verði eðlileg 
og gagnkvæm, bæði stjómunarlega og fjárhagslega.

■ Skilgreina þarf í lögum hvaða aðgang íslensk málnefiid hefur að starfsliði og stjóm 
Stofiiunar íslenskra fræða.

■ Ekkert kemur fram í lögunum um hvaða tekjur málnefiidin sjálf hefur, ekkert um vald 
hennar eða umboð í fjármálum. Þetta þarf að laga.

■ Lagt er til að Stofhun íslenskra fræða -  Ámastofhun, tilnefni einn fulltrúa í íslenska 
málnefiid.

■ Sömuleiðis er lagt til að íslensk málnefhd tilnefiii einn fulltrúa í stjóm Stofhunar 
íslenskra fræða -  Ámastofiiunar.

3. Að lokum
Miðað við hversu gallað frumvarpið er væri farsælast að draga það í heild sinni til baka og að 
forstöðumenn og stjómir þeirra stofriana og nefiida sem málið snertir fengju raunverulegt 
tækifæri til að hafa áhrif á lagasmíðina áður en frumvarpið er lagt fram að nýju.
Til vara verði reynt að koma fram breytingum á frumvarpinu í meðförum þingsins. Best væri 
ef forstöðumenn og stjómir gætu komið sér saman um nauðsynlegar breytingar á skipulagi og 
stjóm stofiiunarinnar, hvað sem líður sérhagsmunum einstakra stofiiana og verkefiia. Líklega 
þarf að hafa hraðar hendur og ganga skipulega til verks ef árangur á að nást.
Varðandi íslenska málnefiid sérstaklega væri æskilegast að sett yrðu um hana sérstök lög en 
vísað á milli þeirra laga og laga um Stofiiun íslenskra fræða.

Reykjavík, 1. desember2005

Baldur Sigurösson
dósent í íslensku 
Kennaraháskóla íslands
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