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Málefni: Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Þski. 363 -  331. mál

Með bréfi dags. 12. desember 2005 hefur Orðanefnd Skýrslutæknifélags íslands fengið 
ofangreint frumvarp til umsagnar.

Almennar athugasemdir
Orðanefnd hefur starfað á vegum Skýrslutæknifélags Islands frá stofnun þess árið 1968. 
Orðanefndin hefur lengst af átt mjög gott samstarf við íslenska málnefnd og íslenska 
málstöð. Nefndin hélt lengi fundi í húsnæði íslenskrar málstöðvar, og íslensk málnefnd 
gaf út fyrstu útgáfu Tölvuorðasafns í samvinnu við Hið íslenska bókmenntafélag og stóð 
ein að annarri og þriðju útgáfunni. Þegar orðabanki íslenskrar málstöðvar var stofnaður í 
nóvember 1997 var bráðabirgðaútgáfa af þriðju útgáfu Tölvuorðasafns sett í bankann og 
fullbúin þriðja útgáfa hefur verið í bankanum frá því skömmu eftir að bókin kom út í 
febrúar 1998.
Af því sem að framan er talið er ljóst að það er mjög mikilvægt fyrir orðanefnd 
Skýrslutæknifélagsins eins og aðrar orðanefndir að Islensk málnefnd og skrifstofa hennar, 
íslensk málstöð, sé sem best í stakk búin til þess að veita orðanefndum stuðning. 
Sérstaklega er nauðsynlegt að orðabankinn verði áfram rekinn af myndarskap, en hann er 
nú mikið notaður.

I leiðbeiningum um ritun umsagna um lagafrumvörp er sérstaklega tekið fram að texti 
greinargerðar með frumvarpi hafi ekki lagagildi sem slíkur og sé einungis til skýringa. í 
3. gr. frumvarpsins er hlutverk stofnunarinnar skilgreint. Þar er hvorki minnst á vinnu á 
sviði íðorðafræði né samstarf við orðanefndir. 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.

Texti frumvarpsins virðist sniðinn að þeirri starfsemi sem nú fer fram á Stofnun Áma 
Magnússonar á íslandi. Sú starfsemi sem fram fer á minni stofnunum sem lagðar verða 
niður samkvæmt frumvarpinu gæti átt undir högg að sækja í hinni nýju stofnun. Ekki 
virðist ætlunin að hin nýja stofnun fái auknar fjárveitingar heldur verði sameiginlegri 
fjárveitingu dreift á núverandi verkefni. Það gæti því reynst freistandi að leggja af þau 
verkefni sem ekki eru talin upp í 3. gr. þar sem texti greinargerðarinnar hefur ekki 
lagagildi og er því ekki bindandi fyrir nýjan forstöðvimann sem virðist eiga að vera 
alvaldur.

Islensk málnefnd stofnaði Málræktarsjóð og var skipulagsskrá Málræktarsjóðs formlega 
staðfest af dómsmálaráðuneytinu 7. mars 1991. Markmið sjóðsins er að beita sér fyrir og 
styðja hvers konar starfsemi til eflingar íslenskrar tungu og varðveislu hennar. Samkvæmt 
17. gr. skipulagsskrár Málræktarsjóðs skipar stjóm íslenskrar málnefndar þrjá af fimm
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stjómarmönnum Málræktarsjóðs. Stjómin ákveður einnig hver skuli vera formaður 
stjómar. Hvemig verður þessu háttað þegar íslensk málnefnd hefur ekki lengur stjóm sbr 
9. gr. frumvarpsins?

Athugasemdir við einstakar greinar
3. gr.
í verkefnaskrá hinnar nýju stofnunar (e.t.v. sem nýr liður) komi „rekstur orðabanka, 
verkefni á sviði íðorðafræði og samstarf við orðanefndir og aðra sérfræðinga sem vinna 
við orðasöfn í sérgreinum sínum“.

9. gr.
í þessari grein verði eingöngu tekið fram að hin nýja stofnun taki við því hlutverki 
Islenskrar málstöðvar að vera skrifstofa Islenskrar málnefndar. Lögin um Islenska 
málnefnd (2/1990 með áorðnum breytingum) verði látin halda sér. Það er mjög 
nauðsynlegt að íslensk málnefnd, sem gegnir mjög mikilvægu hlutverki í íslenskri 
menningu, starfi samkvæmt sérstökum lögum. Sérstaklega skal bent á það að samkvæmt 
9. gr. á íslensk málnefnd ekki að hafa stjóm. Erfitt er að sjá að 15 manna nefnd geti 
komið mjög ofit saman og yfirleitt verið starfhæf.

Virðingarfyllst, 

f.h. Orðnefndar Skýrslutæknifélags íslands
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