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Efhi: Frumvarp tíl iaga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Þskj. 363 -  331. mál
Með bréfí dags. 12. desember 2005 hefiir Bilorðanefhd fengið ofangreint frumvarp tíl umsagnar. 
Almennar athugasemdir
Bílorðaneíhd þakkar þá tillitssemi og traust sem henni er sýnd með því að óska umsagnar hennar um 
ofangreint frumvarp. Nefhdin er skipuð áhugamönnum um málfar innan bilgreina og starfar sjálfstætt. 
Hins vegar hefur hún notið aðstoðar og leiðsagnar íslenskrar málstöðvar frá upphafí, enda er bílorðasafhið vistað til vinnslu og birtingar í orðabanka málstöðvarinnar.
Af firamansögðu er ljóst að það er mjög mikilvægt fyrir bílorðanefiid eins og aðrar orðanefhdir að 
íslensk málnefnd og skrifstofa hennar, íslensk málstöð, sé sem best í stakk búin til þess að veita 
orðanefhdum stuðning. Sérstaklega er nauðsynlegt að orðabankinn verði áfram rekinn af myndarskap, 
en hann er nú mikið notaður.
í leiðbeiningum um ritun umsagna um lagafrumvörp er sérstaklega tekið fram að texti greinargerðar 
með frumvarpi hafí ekki lagagildi sem slíkur og sé einungis til skýringa. í 3. gr. frumvarpsins er 
hlutverk stofhunarinnar skilgreint. Þar er hvorki minnst á vinnu á sviði íðorðafræði né samstarf við 
orðanefiidir. Ekki er heldur minnst á orðabanka íslenskrar málstöðvar. Þó að þessi atriði séu talin upp í 
athugsemdum við b-lið 3. gr. hefur sá texti ekki lagagildi.
Þegar texti frumvarpsins er lesinn virðist hann fremur sniðinn að þeirri starfsemi sem nú fer fram á 
Stofhun Ama Magnússonar á íslandi. Starfsemi minni stofhana sem lagðar verða niður samkvæmt 
frumvarpinu gæti því átt undir högg að sækja í hinni nýju stofhun. Ekki virðist ædunin að hin nýja 
stofhun féi auknar fjárveitingar heldur verði sameiginlegri fjárveitingu dreift á núverandi verkefiii. Það 
gæti því reynst freistandi að leggja af þau verkefhi sem ekki eru talin upp í 3. gr. þar sem textí greinargerðarinnar hefiir ekki lagagiídi og er því ekki bindandi fyrir nýjan forstöðumann.
Athugasemdir við einstakar greinar
3.gr.
í verkefioaskrá hinnar nýju stofhunar komi nýr liður sem orðist svo: rekstur orðabanka, verkejhi á sviði 
iðorðafrœði og samstarf við orðanefitdir og aðra sérfrœðinga sem vinna við orðas&fh í sérgreinum sinum.
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Qíl<Kðanefod telur að skýrt verði að koma fram skuldbindingar hinnar nýju stofiiunar við starfsemi 
ólaunaðra iðorðanefhda, sem óneitanlega er dýrmætt innlegg í allt málræktarstarf.
9. gr.
í þessari grein verði eingöngu tekið fram að hin nýja stofhim taki við þvi hlutverki íslenskrar 
málstöðvar að vera skrifetofa íslenskrar málnefiidar. Lögin um íslenska málnefhd (2/1990 með 
áorðmm breytingum) verði látm halda sér. Það er mjög nauðsynlegt að íslensk málnefnd, sem gegnir 
mjög mikilvaBgu hlutveriri í íslenskri menningu, starfi samkvaemt sérstökum lögum. Sérstaklega skal 
bent á það að samkvæmt 9. gr. á íslensk málnefiid ekki að hafá stjóm. Erfitt er að sjá að 15 manna 
nefnd geti komið mjög oft saman og yfirleitt verið starfhæf.
Með vinsemd og virðingu,

f.h. Bílorðanefndar 
Finnbogi Eyjólfsson,


