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Almennt álit

Samkvæmt frumvarpi til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun á að sameina 
fimm stofnanir sem hver um sig hafa vel afmarkað starfssvið og allar hafa unnið 
sjálfstætt um langt árabil. Þeirri yngstu, Stofnun Sigurðar Nordals, var komið á fót 
með reglugerð sem þáv. menntamálaráðherra, Sverrir Hermannsson, setti 14. 
september 1986 til að minnast þess að þann dag voru 100 ár frá fæðingu dr. Sigurðar 
Nordals prófessors. Þótt stofnanimar hafi unnið sjálfstætt hafa þær haft með sér 
margvíslegt samstarf. Þá hafa stofnanimar haft víðtækt samstarf við heimspekideild 
Háskóla íslands, nú hugvísindadeild, ekki síst Nordalsstofnun sem hefur m.a. unnið 
með kennurum íslenskuskorar að ýmsum verkefnum á sviði íslenskukennslu fyrir 
erlenda stúdenta. Þannig hafa stoftiunin og deildin um langt árabil staðið fyrir 
sumamámskeiðum í íslensku fyrir erlenda nema og unnið saman að gerð kennsluefiiis 
í íslensku, nú síðast að netefninu Icelandic Online, www.icelandic.hi.is. Islenskuskor 
á einnig aðild með stofnuninni að samstarfsnefnd vim íslenskukennslu erlendis en 
nefndin markar m.a. stefnu í málefnum sendikennslu í íslensku.

Stofnun Sigurðar Nordals er ekki rannsóknarstofhun nema að því leyti að 
forstöðumanni hennar er ætlað að vera sérfræðingur í íslenskum fræðum og stunda 
rannsóknir á íslenskri menningu að fomu og nýju, taka þátt í norrænum og 
evrópskum rannsóknaráætlunum og hvetja til rannsókna á ofangreindu sviði. Hefur 
þessu að sönnu verið sinnt. Hins vegar hafa verkefiii og starfsemi Stofiiunar Sigurðar 
Nordals verið fremur þjónusta við íslenskukennslu fyrir erlenda stúdenta, einkum 
sendikennslu, menningarkynning við háskóla erlendis og samstarf við stofiianir á 
Norðurlöndum sem vinna á svipuðu sviði. Stofnunin hefur nú tekið að sér 
skrifstofuhald fyrir norræna samstarfsnefnd um kennslu í Norðurlandafræðum 
erlendis. Það er því miklu eðlilegra að líkja starfi stofnunarinnar við t.d. starfsemi 
Svenska Institutet, Goethe-Institut og Instituto Cervantes en við starfsemi Stofnunar 
Áma Magnússonar og Orðabókar Háskólans sem em einkum rannsóknarstofnanir.

Þegar Stofnun Sigurðar Nordals var komið á fót til minningar um mikinn 
menningarfrömuð og einn helsta fiæðimann á sviðum íslenskra fiæða hér á landi vom 
bundnar vonir við að stjómvöld legðu fram fé til öflugrar starfsemi hennar, bæði hér á 
landi og annars staðar. Þær vonir hafa að nokkm leyti brugðist. Engu að síður hefur 
stofnunin nú þriðja hæsta framlagið á fjárlögum af stofnununum fimm sem umrætt 
frumvarp fjallar um eða 24,4 milljónir. Að auki hafði skrifstofa Samstarfsnefndar um 
kennslu í Norðurlandafræðum erlendis 14 milljón kr. framlag frá Norrænu 
ráðherranefndinni á árinu 2005. Þótt starfsfólk á skrifstofu stofnunarinnar sé fátt má 
ekki gleyma því að stofnunin styður Qárhagslega kennslu í íslensku við 18 háskóla 
erlendis. Við þrjá þessara skóla greiðir stofnunin umtalsverðan hluta af launum 
íslenskukennarans.

Á tímum þekkingar og upplýsingatækni skiptir frumkvæði meira máli en 
stærð. Það er því ekki sjálfgefið að sameining stofnunarinnar við fjórar aðrar stofnanir
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verði til að efla þau svið sem stofnunin hefur einkum helgað krafta sína. Lítil stofnun 
með vel skilgreind markmið eins og Stofnun Sigurðar Nordals getur komið ýmsu 
góðu til leiðar sem stór stofnun lætur undir höfuð leggjast.

Hin ágætu húsakynni, sem Stofnun Sigurðar Nordals hefur til umráða í 
Þingholtsstræti 29, hafa veitt starfseminni menningarsögulega umgjörð og skapað 
henni ímynd líkt og nafn Sigurðar Nordals.

Þar sem skipurit stofnunarinnar er einfalt tekur ekki langan tíma að taka 
ákvarðanir um starfsemina og af því að stofnunin hefur verið sérliður á fjárlögum 
hefur hún haft fjárhagslegt sjálfstæði umfram margar litlar stofnanir við Háskólann.
Þá hefur stofnunin notið sjálfstæðis í starfsmannamálum og átt því láni að fagna að 
hafa gott starfslið. Jafnframt hefur tekist að laða gott starfsfólk til samstarfs, ekki síst í 
sambandi við sumamámskeið sem haldin hafa verið á vegum stofnunarinnar. Mjög 
hæft fólk hefur valist til að gegna störfum íslenskulektora erlendis á þeim stöðum sem 
íslensk stjórnvöld styðja kennsluna, að nokkru leyti fyrir atbeina stofnunarinnar. Af 
öllu þessu hefur leitt að tekist hefur að koma miklu í verk þau 18 ár sem stofnunin 
hefur starfað. Aðsókn að sumamámskeiðum stofnunarinnar hefur verið mikil og 
vaxandi, þátttaka í ráðstefnum og málþingum sem stofnunin hefur staðið fyrir verið 
mjög góð og íslenskukennsla erlendis eflst og dafnað. Stofnunin og starfsemi hennar 
hefur einnig öðlast virðingu meðal þeirra fjölmörgu hér á landi og erlendis sem hafa 
haft samskipti við hana. Það má því segja að „Sumarhúsamódelið“ á starfseminni hafi 
gagnast henni vel. Áhuginn á íslensku og íslenskum fræðum hér á landi og erlendis 
gefur stofnuninni möguleika á að efla starfsemi sína enn frekar.

Það em um tíu ár síðan hafið var að ræða samruna stofnananna fimm sem 
frumvarpið tekur til. Með bréfi dags. 1. ágúst 1996 óskaði menntamálaráðuneytið að 
Háskólinn kæmi með tillögur um endurskipulagningu rannsóknastofnana við skólann 
til að ná fram stærri og styrkari rannsóknareiningum og aukinni hagræðingu í rekstri. 
Sveinbjöm Bjömsson þáv. háskólarektor kom á fót samráðsnefnd forstöðumanna 
stofnana í íslenskum fræðum og heimspekideildar til að ræða þessi mál. Jafnframt 
skrifaði rektor ráðherra bréf dags. 4. nóvember 1996 þar sem hann lýsti því að efitir 
viðræður við forstöðumennina væri ljóst „að þeir telja aukna samvinnu geta styrkt 
rannsóknar- og fræðastarf þessara stofiiana, en fjárhagslegvir ávinningur af samstarfi 
eða jafnvel samruna þeirra var ekki talinn mikill. [...] Það sem helst var talið standa í 
vegi náinnar samvinnu eða sameiningar nú vom húsnæðismál þessara aðila. 
Forstöðumennimir töldu raunar að sambýli í einhverri mynd væri í raun almenn 
forsenda náinnar samvinnu stofiiana.“ Þrátt fyrir að Stofnun Sigurðar Nordals sé 
samkvæmt reglum fremur þjónustustofiiun en rannsóknar hefur stofnunin tekið þátt í 
samráðsnefiidinni, sem að vísu hefur ekki komið saman nema endrum og sinnum, 
enda hafa forráðamenn hennar litið svo á að hún gæti tekið að sér þjónustuverkefni 
sem aðrar stofnanir sinna nú væru allar stofnanimar á sama stað.

Því ber að fagna að nú á að reisa hús íslenskra fræða við hlið Landsbókasafns, 
ekki síst af því Stofnun Áma Magnússonar býr við þröngan húsakost og 
Ömefnastofhun íslands er í húsnæðishraki. Allar stofiianimar hafa auðvitað ávinning 
af því að vera í nábýli við Landsbókasafn, ekki síst vegna handritadeildar safnsins. 
Stofnun Sigurðar Nordals væri þó meiri ávinningur af því að komast í nábýli við 
hugvísindadeild Háskólans en Landsbókasafn þar sem stofnunin vinnur mest með 
íslenskuskor hugvísindadeildar.

Hins vegar hefur engin óháð úttekt verið gerð á stofnununum fimm, sem á nú 
að sameina skv. frumvarpi menntamálaráðherra, eða mat á kostum og göllum 
sameiningar og engin stefna hefur verið mótuð fyrir hina nýju stofnun svo að alls er 
óvíst um fræðilegan ávinning af því að sameina þær í lengd. í fyrstu mun
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samrunaferlið sjálft skapa starfsmönnum ómælda vinnu þar sem skipuleggja þarf 
starfsemina af nýju. Fjárhagslegur ávinningur verður varla nokkur í bráð þar sem ekki 
verður spamaður í rekstri þeirra, ekki er ætlað aukið fjármagn til að kosta 
samrunaferlið og Stofnun íslenskra fræða fær ekki auknar ljárveitingar í tannfé en það 
er einkum skortur á fjármagni sem hefur staðið íslenskum fræðum fyrir þrifum, ekki 
stofhanaskipulag.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins 

Lgr.
Æskilegt væri að kveðið sé fastar að orði um tengsl stofnunarinnar við Háskóla 
íslands enda var Háskólinn settur á fót árið 1911 m.a. til að efla íslensk fræði í landinu 
og fyrsti rektor hans, Bjöm M. Ólsen, var prófessor í þeim fræðum. Enginn annar 
háskóli sinnir þessum fræðum í landinu -  nema Kennaraháskólinn að nokkra leyti -  
og meiri hluti starfsmanna á stofnununum fimm eru starfsmenn Háskólans þar sem 
þrjár þeirra em við þann skóla. Með skýrara orðalagi, eins og að stofnunin sé „við 
Háskóla íslands“, væri lögð áhersla á fræðileg og stjómunarleg tengsl og réttindi 
þeirra starfsmanna sem hafa verið Háskólastarfsmenn tryggð til frambúðar.

3. gr.
Eðlilegt er að fella niður orðið „rannsókna“ í „þ.e. rannsókna á íslenski tungu, 
bókmenntum og sögu“ enda er það þegar komið fyrr í málsgreininni og stofnuninni 
ekki aðeins ætlað rannsóknarhlutverk á sviðum íslenskra fræða heldur einnig 
miðlunar og þjónustu. Hins vegar mætti setja „menningarsögu“ í stað sögu til frekari 
afmörkunar ef svo sýnist. Stofnun Sigurðar Nordals hefur skilið starfsvettvang sinn 
svo að hann lyti að íslenskri tungu, bókmenntum, sögu Islendinga og íslenskri 
menningu. Þau verkefni sem stofnunin hefur unnið að ættu að geta fallið undir liði c, 
d, e í upptalningunni á hlutverki hinnar nýju stofnunar. Þó mætti, eins og íslenskir 
sendikennarar hafa bent á, bæta „kennsluefni í íslensku“ inn í upptalninguna í e lið á 
því sem stofnunin gefi út þótt slík upptalning verði auðvitað aldrei tæmandi. 
Sérstaklega ber að fagna að stoftiuninni er ætlað að stuðla að aukinni þekkingu á 
íslensku sem öðm og erlendu máli. Þar undir hljóta að heyra rannsóknir á 
máltileinkun og menningarlæsi og í kennslufræði tungumála, gerð kennsluefnis og 
stuðningur við sendikennslu í íslensku við erlenda háskóla. Ekki síður ber að fagna að 
stofnuninni er ætlað að efla samstarf um íslensk fræði á alþjóðlegum vettvangi enda er 
það mikill fengur fyrir fræðin hversu margir stunda þau við erlenda háskóla. Þessir 
fræðimenn hafa eflt íslensk firæði í heiminum og lagt fram merkar niðurstöður sem 
hafa komið fræðasamfélaginu hér á landi að miklu gagni.

4. gr.
Æskilegt væri að í þessari grein væri kveðið á um skipulag stofhunarinnar, sem 
eðlilega ætti að byggjast á þeim afmörkuðu sviðum sem stofiianimar fimm vinna nú 
á, og það ekki alfarið sett í hendur nýs forstöðumanns. Þar sem hin nýja stofnun á að 
vera fræðasamfélag en ekki fyrirtæki er einnig eðlilegt að kveðið sé á um að 
forstöðumaður hafi samráð um fræðileg verkefni stofnunarinnar og áherslur við 
fræðilega starfsmenn enda er það aðal akademíunnar.

5. gr.
Undarlegt er það ákvæði að tveir stjómarmanna gegni ekki starfi við Háskóla Islands 
enda varla á að skipa betra fólki til setu í stjóm stofhunarinnar en þeim sem þar starfa.
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Þetta skilyrði ætti því að falla brott. Raunar væri æskilegast að hugvísindadeild og 
háskólaráð tilnefiidu alla stjómarmenn nema formann sem væri þá fulltrúi 
menntamálaráðuneytisins.

6. gr.
Rétt er að fagna sérstaklega þessari grein frumvarpsins enda er gott og skipulegt 
samstarf við Háskóla íslands og deildir hans, einkum hug- og félagsvísindadeild, mjög 
mikilvægt fyrir fjárhagslega og faglega starfsemi stofiiunarinnar.

7. gr.
Fagna ber að fjölga eigi rannsóknarstörfum við hina nýju stofnun og leggja áherslu á 
að ljárveiting til þeirra komi strax í fjárlögum fyrir 2007. Hins vegar má spyija hvort 
ekki sé óþarfi að binda nafn annars starfsins við Áma Magnússon enda er hans minnst 
í nafni stofiiunarinnar eins og það er í frumvarpinu. Væri heldur að minnast dr. Bjöms 
M. Ólsen í þessu sambandi, fyrsta rektors Háskólans. En húsið, sem á að hýsa hina 
nýju stofnun, á að vera gjöf til Háskólans á aldarafmæli hans. Raunar má spyija hvort 
ekki sé eðlilegast að stofnunin heiti aðeins Stofnun íslenskra fræða, þótt það sé heldur 
óljóst, enda óþjált og ekki í samræmi við íslenska málvenju að hafa tvíliðað nafn á 
hinni fyrirhuguðu stofnun.

8. gr.
Fagnað er ákvæði um að hin nýja stofhun setji sér siðareglur. Þetta ákvæði væri hins 
vegar óþarfi: ef tekið væri fram í 1. gr. frumvarpsins að stofiiunin væri við Háskóla 
íslands enda hefur skólinn sett sér siðareglur.

9. gr.
Þótt eðlilegt geti talist að hin fyrirhugaða stofnun sinni verkefnum fyrir íslenska 
málnefnd og Ömefnanefnd rétt eins og íslensk málstöð og Ömefnastofiiun hafa gert er 
óæskilegt að ekki verði áfram sérlög um Islenska málnefhd. Sérlög um nefndina 
styrktu sjálfstæði hennar og sjálfstæði stofiiunarinnar gagnvart ákvörðun nefiidarinnar 
enda ekki sjálfgefið að fræðilegir starfsmenn hennar geti fellt sig við málpólitískar 
ákvarðanir málnefndarinnar.

Ákvæði til bráðabirgða
Fagnað er afdráttarlausu ákvæði 1. liðar frv. og athugasemdanna um að starfsmenn 
stofiiananna fimm haldi störfum sínum og réttindum.

Fylgiskjal frá ljármálaráðuneyti
Þar sem forstöðumönnum stofnananna fimm er áfram boðin störf við hina nýju 
stofnun á sömu kjörum og áður verður enginn launaspamaður í bráð af sameiningu, 
miklu fremur aukinn kostnaður, m.a. ef nýr forstöðumaður verður ekki ráðinn úr 
þeirra hópi. Þær stofnananna, sem hafa stjómir, hafa annaðhvort alls ekki greitt 
stjómarmönnum eða hafit mjög lítinn kostnað af stjómum. Þannig var 
stjómarkostnaður Stofunar Sigurðar Nordals 2004 kr. 74.580,00. Enginn stofnananna 
fimm hafa haft mikið fé til annars en launaútgjalda og kostnaður við skrifstofuhald 
hefur verið í lágmarki. Eins og kemur fram í fylgisskjalinu hefur ekki verið athugað 
hvort hagræðing geti orðið af sameiginlegri skrifstofu en forstöðumennimir hafa 
jafnan bent á að samvinna um tölvuþjónustu og bókaútgáfu gæti leitt til hagræðingar.
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