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Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun.

Almennt álit

Frumvarpið, þar sem gert er ráð fyrir að fimm stofnanir á sviði íslenskra fræða sameinist 
verði það að lögum, er fyrir ýmissa hluta sakir góðra gjalda vert, þar sem ýmis 
viðfangsefni á sviði íslenskra fræða verða þá unnin undir einni yfirstjóm. Með íslenskum 
fræðum er hér átt við íslenska tungu, bókmenntir, ekki aðeins fomar, og sögu. Ymislegt 
hagræði má sjá fyrir sér við þá tilhögun, einkum fyrir litlar stofnanir sem fyrir eru, ef 
staðið verður að uppbyggingu nýrrar stofnunar með myndarlegum hætti. Reyndar er í 4. 
grein núgildandi laga, nr. 14/1998, um Ömefhastofhun íslands veitt heimild til ráðherra 
að mæla fyrir um að stofnunin “hafí nánar tiltekin rekstrar- eða aðstöðutengsl, svo sem 
um bókhald og húsnæði, við aðra stofnun er undir ráðuneyti hans heyrir sé það talið 
hagkvæmt.” Sameining stofnana hefði því ekki þurft að koma til, til þess að hagræði 
næðist í rekstri þeirrar stofnunar.

Frumvarpið virðist þó ekki fyllilega tímabært þar sem stofnanimar verða áfram 
um sinn hver undir sínu þaki og þar með hlýst ekki af það hagræði strax sem að er stefnt 
með sameiningunni. Augljóst er að verksvið núverandi stofnana eru aðgreind og 
nauðsynlegt er að halda verkaskiptingu áfram að verulegu leyti. Ömefnastofnun telur að 
skipting í deildir eða svið verði óhjákvæmileg í hinni nýju stofnun, m.a. vegna þess 
hvemig húsnæðismálum hennar er nú háttað, þar sem hún er í öðru sveitarfélagi en hinar 
stofhanimar sem sameinaðar verða. Mikilvægt er að hvert firæðasvið haldist innan 
vébanda nýrrar stofnunar og geti þróast þar í samvinnu við önnur. Starfsmenn núverandi 
stofnana ættu að geta litið á sameiningu sem tækifæri til aukinnar samvinnu. 
Heildarmarkmið þessara laga verður að vera efling íslenskra fræða en ekki spamaður á 
fjárlögum ríkisins. Það felur í sér að ráðið verði sérstaklega í stjómsýslustarf 
(framkvæmdastjóra/fj ármálastjóra) við stofnunina. Með beinum tengslum við Háskóla 
íslands gefst betri kostur á að framfylgja ákvæði núverandi laga um Ömefnastofnun þar 
sem segir í 1. gr., að hún skuli “styðja við kennslu í ömefnafræðum eflir því sem henni 
verður komið á við Háskóla íslands eða á öðrum vettvangi”. Hið nýja fyrirkomulag gefur 
einnig færi á að lögð verði stund á hvers konar nöfh, ekki aðeins ömefni eins og hefur 
verið, og að það viðfangsefni verði hluti af starfsemi Stofnunar islenskra fræða og þar 
með sýnilegra en hingað til hefur verið.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

l . g r .

Um nafh stofnunarinnar “Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofiiun” er það að segja, að ekki 
ætti að vera nauðsynlegt að kenna hana við Áma Magnússon sérstaklega. Sambærileg 
stofnun við Kaupmannahafnarháskóla heitir Nordisk Forskningsinstitut, en undirdeild 
hennar er Den Amamagnæanske Samling. Eðlilegt væri að skipta hinni nýju stofnun hér í 
deildir, fög, stofur eða svið á sama hátt, t.d. Ámasafh, Málfarsstofa, Nafnfræðistofa, 
Nordalsstofa og Orðabók Háskólans þar sem dagleg verkstjóm hverrar einingar væri á 
hendi deildar-, fag-, stofu- eða sviðsstjóra.

í frumvarpinu stendur: “Stofnunin hefur náin tengsl við Háskóla Islands...” (1. 
gr.). Eðlilegt hefði verið að hin nýja stofnun væri ótvírætt stofhun við Háskóla Islands. 
Við afhendingu handritanna frá Danmörku voru þau falin honum til vörslu og umsjónar 
(sbr. 2. gr.) og við tilkynningu ríkisstjómarinnar um skiptingu símafjárins, m.a. til 
byggingar yfír hina nýju stofnun á lóð Háskóla íslands, var ekki annað að skilja en verið 
væri að færa háskólanum þetta fé að gjöf.

4. gr.

I frumvarpinu segir um forstöðumann: “Forstöðumaður ákveður skipulag 
stofnunarinnar...” (4. gr.). Með þessu ákvæði er forstöðumanni gefið óeðlilega mikið 
fijálsræði. Þó að gott sé að forstöðumaður hafi svigrúm til framkvæmda getur of mikið 
svigrúm ýtt undir geðþóttaákvarðanir sem ekki væru stofnuninni til framdráttar. Réttara 
hefði verið að lögin settu ramma um skipulag (deildir, fög, stofur eða svið) sem 
forstöðumaður hefði síðan vald á útfærslu ásamt stjóm, sbr. 5. gr. og starfsmönnum, sem 
ekki er gert ráð fyrir að hafí neitt að segja um stjóm stofhunarinnar.

?• gr.
I þessari grein er gert ráð fyrir að stofnuð verði tvö sérstök rannsóknarstörf, tengd 
nöfnum og fræðilegri arfleifð tveggja einstakra manna, Áma Magnússonar og Sigurðar 
Nordal. Hæpið er að tiltaka fjölda slíkra fræðistarfa og tengja þau einstökum mönnum þó 
að þeir séu alls góðs maklegir. Hægt hefði verið að nefha nöfn fleiri fræðimanna sem 
skilið hafa efíir sig merkilega fræðilega arfleifð og sem með svipuðum hætti mætti tengja 
sérstök fræðistörf við. En einmitt það hugtak, fræðileg arfleifð, er hæpið að festa í lög 
þegar um akademíska rannsóknastofnun er að ræða þar sem val rannsóknarefna ætti að 
vera tiltölulega fijálst.

9. gr.
í grein þessari er gert ráð fyrir að íslensk málnefnd starfí áfram og eru með henni felld úr 
gildi sérstök lög sem gilda um nefhdina, nr. 2/1990. Engin sérstök rök hníga að því að 
fella úr gildi sérlög um Islenska málnefnd. I gildi em sérlög um ýmis mikilvæg svið 
íslensks samfélags. Með því að fella úr gildi lögin um málnefndina er verið að skipa 
íslenskri tungu skör lægra en verið hefur. Ástæða hefði verið til á tímum alþjóðavæðingar
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að styrkja íslenska tungu enn frekar með því að setja um hana sérlög sem ríkismál og 
jafnframt kveða þar á um íslenska málnefiid og starfsemi hennar. Hin nýja stofnun gæti 
tekið við hlutverki íslenskrar málstöðvar engu að síður.

Starfandi er ömefhanefiid, skv. lögum nr. 35/1953, um bæjanöfn o.fl., með 
síðari breytingum, sbr. og 4. gr. sveitarstjómarlaga nr. 45/1998. Eðlilegt hefði verið að 
ætla henni heimili í hinni nýju stofhun, sem væri staðfesting á núverandi fyrirkomulagi, 
þar sem hún er nú staðsett hjá Ömefnastofhun. Eðlilegt væri hinsvegar að bæði 
málnefndin og ömefhanefnd hefðu sjálfstæðan fjárhag, óháðan stofhunum.
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