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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Stofuun íslenskra fræða -  Árnastofnun

Vísað er til bréfs yðar, dags. 12. desember 2005, þar sem friunvarp til laga um Sto&un 
íslenskra fræða -  Ámasto&un, 331. mál, var sent ömefiiane&d til umsagnar.

Öme&ane&d fjallaði um erindi menntamálanQ&dar á fundi sínum 11. janúar 2006.

Öme&ane&d ákvað að í stað þess að senda menntamálane&d sérstaka umsögn um 
frumvarpið fengi menntamálane&d afiit af bréfi öme&anefedar til menntamálaráðuneytis, 
dags. 21. október 2005, sjá fylgiskjal. Þar kom ömefeane&d á framfæri við ráðuneytið 
sjónarmiði sínu um efiii frumvarpsins meðan það var enn í smíðum.

Viiðingarfyllst

Ari Páll Kristinsson formaður

Fylgiskjal: Bréf öme&ane&dar til menntamálaráðuneytis, dags. 21. október 2005.
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O r n e f n a n e f n d

Guðmundur Ámason ráöuneytisstjóri 
Menntamálaráðuneyti 
Sölvhólsgötu 4 
IS-150 Reykjavík

21. október 2005

Efiii: Breyttir hagir ðrne£aanefndar vegna fyrirhngaöra laga um Stofnun fslenskra 
fræða -  Árnastofinun

Á fiindi í ömefiianefiid 20. október 2005 greíndi Svavar Sigmundsson, fulltrúi af hálfu 
ömefiiastofaimar íslands í nefndinni, fráþví að samkvasmt væntanlegu lagafrumvarpi 
menntamálaráðheira um Stofriun íslenskra fræða -  Ámasto&un yrði öme&asto&un íslands 
lögð niður en verkefrii hennar flutt til hinnar nýju stofiiunar.

í reglugerð menntamálaráðherra ur. 136/1999, um störf ömefhanefhdar, segir í 1. gr. að 
ömefiianefiid hafi aðsetur í húsakynnum ömefaastofiiunar íslands. Þá hefur ne&din haft 
sameiginlegan fjárhag meö stofiiuniimi. ömefiianefiid leyfir sér af þessu tilefbi að beina þvi 
til menntamálaráðuneytis aö búiö veröi svo um hnútana viö fyrirhugaöar breytingar á 
sto&unum íslenskra fræða aö nefodin hafi framvegis samsvarandi aðstöðu og hingað til.

Með vinsemd og virðingu

ÖRNEFNANEFND 
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