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Almermt álit.

í ljósi þess sem segir í „Athugasemdum um frumvarp þetta“, að tilgangur 
sameiningarinnar sé „að efla rannsóknarstarf og miðlun á sviði íslenskra fræða auk 
þess að efla fræðilega ráðgjöf til styrktar og eflingar íslenskri menningu", er ég 
hlynntur því að það verði samþykkt, eada tel ég að það leggi stjómvöldum skyldur á 
herðar að tryggja fjármagn sem til þarf að þessum tilgangi verði náð. Mikilvægur 
þáttur i þvi að svo geti orðið er bygging sú sem vikið er að í athugasemdunum. 
Sameining stofhananna á einum stað er forsenda þess að nást megi fram til fulls sú 
efling þeirra sem að er stefnt og hagræðing í rekstri þeirra. Óhjákvæmilegt er einnig 
að leysa húsnæðisvanda Ömefnastofiiunar íslands og flytja starfsemi hennar í nábýli 
við hinar stofnanirnar sem allra fyrst.

Mikilvægt er að forstöðumönnum munu bjóðast rannsóknarstörf við nýja 
stofnun. Óhjákvæmilegt er, að núverandi forstöðumenn taki virkan þátt í stjómun og 
skipulagningu fræðilegs starfs, a m.k. meðan á sameiningarferlinu stendur, ef þeir 
kjósa að starfa áfram við stofnunina.

Fyrstu efriisgrein almenns inngangs að athugasemdum lýkur með þessari 
setningu: „Markmiðið er að tíl verði öflug háskólastofhun sem byggist á helstu 
undirstöðum islenskrar menningar: tungumálinu og fombókmenntunum. “ Orðliðurinn 
fom- í síðasta orði er óheppilegur og mætti skilja hann sem takmarkandi, en Stofnun 
Arna Magnússonar hefur sinnt bæði útgáfu og rannsóknum á bókmenntum eftir 
siðaskipti. 13. grein er talað um “rannsóknir á islenskri tungu, bókmenntum og sögu” 
með orðalagi sem komið er frá okkur forstöðumönnum stofhananna. Saga er þama 
með vegna þess að hin nýja stofhun mun varðveita frumheimildir um íslenska sögu, 
og verður útgáfa þeirra og rannsókn meðal sjálfsagðra verkefna, en hins vegar hafa 
stofnanirnar síður sinnt almennum sagnfræðirannsóknum en rannsóknum á máli og 
bókmenntum, og er ekki við því að búast að það breytist í nýrri stofnun.

Vegna umsagnar fjármálaráðuneytis um frumvarpið er rétt að benda á að mjög 
litið ef nokkuð er hægt að spara eða hagræða á þeim mánuðum sem eftir munu lifa af 
árinu 2006 þegar lögin taka gildi skv. frumvarpinu. Þá er ljóst að þörf verður aukinna 
fjárveitinga til stofnunarinnar á árinu 2007 til að ráða í þær nýju rannsóknarstöður 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir og ennfremur til að efla stjómsýslu hennar. Skilvirkni i 
stjómun verður best tryggð með því að stofnuninni verði gert kleift að ráða 
framkvæmda- eða fjármálastjóra.

Ekki virðast mjög hagfelldar hinni nýju stofriun þær ráðstafanir sem skv. 
umsögninni ætti að gera ef forstöðumaður verður ekki úr hópi núverandi starfsmanna 
og einhverjir eða allir núverandi forstöðumenn kjósa biðlaun fremur en ráðningu í nýtt 
starf við stofnunina. Stjómvöld hafa beitt sér fyrir þessari breytingu og verður að 
ætlast til að þau taki á sig fjárhagslega ábyrgð af slíkum aukakostnaði, ef til kemur.
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Um 1. gr.

Um nafn stqfnunarinnar. Ég tel brýnt að nafni Áraa Magnússonar sé haldið til haga i 
nafni stofiiunarinnar. Því veldur bæði frumskylda hennar að varðveita þann hluta 
Árnasafns sem skilað var frá Danmörku og staða stofhunarinnar heima og erlendis.
Þar sem ógjömingur er að tengja nafii nýrrar stofnunar við allar þær fimm sem lagðar 
verða niður tel ég eðlilegt að nafiii þeirrar stærstu verði við haldið, eins og gert er að 
nokkru leyti með fiumvarpinu. Nafn Árna visar til fræðahefðar sem er óslitin í meira 
en þrjár aldir og er þekkt meðal allra sem leggja stund á sögu og bókmenntasögu 
Norðurlandaþjóða. Ég eet sætt mig við nafiiið sem lagt er til í frumvarpinu. en tel þó 
fara betur að stofhunin verði látin heita ‘Stofhun Áma Maenússonar’. etv. með 
vibótinni ‘í islenskum fræðum’. Það er myndarlegra en hið almenna ‘Stofnun 
íslenskra fræða’ og vekur síður þann misskilning að stofiiuninni sé ætlað að vera 
einhvers konar yfirstofnun í fræðunum. Bandstriksheiti eru alltaf vandræðaleg. Með 
því að bæta við „í íslenskum fræðum“, sem auðvitað yrði ekki notað dags daglega, 
væri undirstrikað að hér sé um aðra og víðfeðmari stofnun að ræða en þá sem hingað 
til hefur borið nafn Árna Magnússonar. Ég get ekki látið mér skiljast að neinum 
fræðimanni geti verið misboðið með starfi undir nafni Áma Magnússonar. Orðabók 
Háskólans er sú stofnun sem auk Árnastofiiunar á lengsta sögu og sterkasta stöðu i 
vitund almennings. Orðabók Háskólans verður vitaskuld til áfram sem verkefni og 
verksvið innan hinnar nýju stofnunar, en getur ekki verið nafii á nýju stofhuninni.
E.t.v. finnst einhverjum nafnið Stofnun Áma Magnússonar gefa til kynna að innlima 
eigi hinar stofnanimar í þá Ámastofnun sem lögð verður niður. Þó er augljóst af 
lögunum að til verður ný stofnun sem ekki er fremur framhald af einni stofiiun en 
öðrum. Tilfinning fyrir ‘yfirtöku’ hlyti að hverfa fljótt, og er ástæðulaust að láta ótta 
við hana koma í veg fyrir að ný stofiiun fái það nafn sem best fer.

Um tengsl við Háskóla Islands. Þótt Stofiiun íslenskra fræða - Árnastofnun verði 
stjómarfarslega og íjárhagslega sjálfstæð er mikilvægt að lögin kveði skýrt á um að 
hún eigi að vera hluti af hinu akademiska fræðasamfélagi við Háskóla íslands. Rökin 
fyrir þessu eru í fyrsta lagi ákvæði sáttmálans um afhendingu handrita úr dönskum 
söfnum til Háskóla Islands, sbr. 2. gr. og athugasemdir við hana, í öðru lagi saga 
stofiiananna sem sameina á, uppruni þeirra og tengsl við Háskóla íslands, og í þriðja 
lagi að þungamiðja rannsókna á sviði íslenskra fræða er og hefúr lengi verið við 
Háskóla íslands. Mikilvægt er því að hin nýja stofiiun verði í lögunum skilgreind sem 
hluti af fræðasamfélagi Háskóla íslands, þótt hún geti haft margvíslegt samstarf við 
aðrar stofrianir, einkum söfn og háskóla. T.d. er æskilegt að samið verði um að 
stofiiunin eigi fulltrúa á háskólafúndi Háskóla íslands og náin samvinna verði við 
Háskóla Islands um starfsmannamál og samræmi í kjörum starfsmanna, sbr. 6. gr. Ég 
legg þvi til að orðunum „Stofiiunin hefúr náin tengsl við Háskóla íslands“ verði brevtt 
í ..Stofhunin starfar innan vébanda Háskóla íslands“. Þarflegt gæti verið að skýra þetta 
nánar í greinargerð þingnefndar.

Um 4. gr.

Samkvæmt frumvarpinu má heita að forstöðumaður sé einráður um stjóm 
stofnunarinnar og skipulag, þótt honum sé skv. 5. gr. skylt að fá ráð og umsagnir 
stjómar um ýmis mikilvæg mál. Farsælla væri að skylda forstöðumann einnig til að 
stjóma í samráði við starfsmenn. Slíkir stjómunarhættir hafa lengi tíðkast á Stofhun 
Áma Magnússonar, og eru skýr ákvæði í reglugerð hennar frá 1978 um hvemig því



samráði skuli háttað. Samráð við starfsmenn heyrir auðvitað undir góða 
stjómunarhætti, en eðlilegt er og í samræmi við akademískar hefðir að starfsmenn 
sem gegna rannsóknarstörfum hafi rétt til að taka þátt í fræðilegri stefnumótun, 
verkaskiptingu og vaii verkefna og láta í ljós álit sitt við ráðningar til rannsóknarstarfa 
og ráðningu forstöðumanns, og mætti orða það svo með viðbót við 4. grein: 
-Starfsmenn í rannsóknarstðrfum hafa rétt til hlutdeildar um stjóm stofhunarinnar skv. 
nánari ákvæðum i reelugerð.“ Með þessu væri á engan hátt dregið úr ábyrgð 
forstöðumanns á rekstrinum.

Um 7. gr.

Ýmislegt er óljóst í athugasemdum við 7. grein um það hvaða hugmyndir liggi til 
grundvallar þeim nýju stöðum sem stofiia á samkvæmt greininni. Jafiiframt virðist 
ástæða til að nota þessa nýjung sem tækifæri til að efla íslensk fræði við Háskóla 
íslands. Ef starf er tengt nafhi gengins fræðimanns er augljóst að það vísar til 
fræðilegrar arfleifðar og eru þau orð því óþörf, enda mætti skilja þau svo að þeir 
starfsmenn sem um er að ræða ættu einkum að helga sig rannsóknum á þeim sviðum 
sem hinir fyrri fræðimenn lögðu stund á, en það væri óeðlileg takmörkun miðað við 
hið viða svið stofhunarinnar og þróun fræðanna. Ég legg því til að greinin verði orðuð 
svo, og eru breytingar undirstrikaðar: „Við Stofnun íslenskra fræða - Amastofnun skal 
stofna tvö sérstök rannsóknarstörf til viðbótar þeim sem þar eru nú. þegar fé hefur 
verið veitt til þess á fiárlöjgum. Skal annað sérstaklega tengt nafni Árna Magnússonar 
en hitt með sama hætti tengt nafni Sigurðar Nordals. Heimilt verði með samkomulaei 
við Háskóla íslands að ætla þeim sem eeena þessum störfum nokkra kennsluskvldu 
við Hugvísindadeild Háskólans.“

Um 8. gr.

Hér er gert ráð fyrir að menntamálaráðherra skipi dómnefnd við stöðuveitingar á 
stofhuninni. Þetta fyrirkomulag var áður haft við Stofnun Áma Magnússonar, en að 
ósk menntamálaráðuneytis var því breytt árið 1999 þannig að forstöðumaður skipar 
nú slíka nefnd þótt tilnefningar séu sem fyrr frá stofhuninni, (hugvísinda)deild og 
ráðuneyti. Eðlilegt er, miðað við stöðu stofhunarinnar í stjómkerfinu, að 
menntamálaráðherra skipi dómnefrid um hæfi forstöðumanns eins og gert er ráð fyrir i 
4. gr., en einfaldara er og heppilegra að forstöðumaður skipi dómnefndir, um þær 
stöður sem hann ræður í. Ég legg því til að í stað ..Þriggia manna dómnefiid sem 
menntamálaráðherra skipar“ komi ..Þriegja manna dómnefnd sem forstöðumaður 
skipar“. (Ath. að hér er eingöngu um að ræða framkvæmd ákvarðana sem skylt er að 
fylgja við skipun nefhdar). Raunar mætti íhuga hvort ákvæði um skipun dómnefnda 
um rannsóknarstörf ættu ekki betur heima í reglugerð en löeum.

Vésteinn Olason

Til menntamálanefndar Alþingis


