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Efni: Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun, 331. mál

Almennt
Starfsmannafélag Ömefhastofnunar íslands lýsir yfir ánægju með framkomið frumvarp til 
laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Félagið telur að sameining þeirra stofnana 
sem ganga eiga inn í hina nýju stofnun geti orðið til bóta og hagræðis að mörgu leyti.

Til þess að svo megi verða þarf þó að tryggja viðgang þeirra stofnana sem innlimaðar verða í 
hina nýju stofiiun. Þetta á ekki síst við um Ömefhastofnun sem er lítil stofnun með 3 
starfsmenn. Hætta er á að starfsemi hennar verði útundan í sameiningu við sér stærri stofiianir 
ef það er ekki tryggt með sérstökum hætti að ákveðinn mannafli skuli sinna þeim verkefnum 
sem stofiiunin hefur nú með höndum. Eins og fhimvarpið lítur nú út virðist ekki gert ráð fyrir 
neinni sérstakri skiptingu í svið eða deildir enda þótt það hljóti að teljast eðlilegt 
fyrirkomulag þegar stofnanir eru sameinaðar. Sérstaklega þegar um er að ræða stofnanir sem 
hafa svo fjölbreytt og ólík starfssvið og hlutverk. Starfsmannafélagið telur þessvegna 
nauðsynlegt að kveðið sé á um það í lögunum að hin nýja stofnun skuli skiptast í ákveðin 
svið eða deildir og að ákveðin stöðugildi séu bundin hverjum hluta. Hvað Ömefhastofnun 
snertir er þannig nauðsynlegt miðað við núverandi fyrirkomulag að tiltaka að 2-3 stöðugildi 
skuli bundin ömefnafræðum (þá er miðað við núverandi starfsmannafjölda en tekið tillit til 
þess að hluti verkefna starfsmannanna mun við sameininguna færast á annarra hendur). Við 
þetta er því að bæta að í frumvarpinu er ekki eingöngu talað um ömefnafræði heldur 
nafnfræði í víðari skilningi en það er veruleg útvíkkun á starfssviði. Þessvegna er að líkindum 
nauðsynlegt að gera ráð fyrir að 4-5 stöðugildi séu bundin þessu fræðasviði.

Starfsmannafélaginu þykir einnig nauðsynlegt að ítreka hlutverk stofnunarinnar og að henni 
sé gert kleift að sinna því sómasamlega. í lögunum um Ömefhastofhun íslands nr. 14/1998 
segir í 1. mgr. l.gr.: "Hlutverk Ömefnastofiiunar Islands er að safna íslenskum ömefiium fiá 
öllum tímum þjóðarsögunnar ...". Stofnunin hefur ekki haft bolmagn til að sinna þessum þætti 
starfseminnar sem skyldi undanfarin ár. Það er mjög bagalegt. Með hverju árinu sem líður 
fara fjölmörg ömefiii -  og þannig mikilvægur partur af þjóðarsögunni -  forgörðum vegna 
þess að ekki var hægt að koma þeim á blað eða kort í tíma.



Einstakar ath.ugasemd.ir
4. gr. "Forstöðumaður ákveður skipulag s t o f h u n a r i n n a r 5. gr. "Hlutverk stjómar er að 

vera forstöðumanni til faglegrar ráðgjafar og veita honum umsagnir um starfsáætlanir og 
skipulag stofnunarinnar." í ljósi þess sem hefur verið rakið hér að ofan gerir 
starfsmannafélagið athugasemd við þessa grein. Heppilegra er að kveðið sé á um skipulag 
stofnunarinnar í lögum eða greinargerð og það tryggt að forstöðumaður geti ekki breytt 
skipulagi einhliða heldur þurfi slík mál alltaf samþykki stjómar. Með þeim hætti mætti skilja 
milli rekstrarvalds forstöðumanns og skipulagsvalds enda þarf það ekki alltaf að fara saman.
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