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ALMENN ATRIÐI

Yfirlýstur tilgangur með sameiningu stofnananna fimm er að „efla rannsóknarstarf og miðlun á 
sviði íslenskra fræða auk þess að efla fræðilega ráðgjöf til styrktar og eflingar íslenskri menningu“. 
Starfsmannafélag Orðabókar Háskólans (OH) fagnar vilja stjómvalda til að efla rannsóknir og aðra 
starfsemi á þessu sviði og lýsir sig reiðubúið til að vinna að því markmiði, m.a. að sameiningu 
stofnana ef sýnt er að hún þjóni þeim tilgangi. í frumvarpinu og greinargerð með því er hins vegar 
hvorki gerð tilraun til að rökstyðja að slík efling hljótist af sameiningunni né útskýra hvemig 
markmiðin eiga að nást. I greinargerð er einnig nefnt hagræði „á sviði stjómunar, tækni og 
þjónustu“ án þess að skýrt sé frekar hvað við er átt. Þetta og fleira í frumvarpinu og greinargerðinni 
er til marks um að sameining stofiiananna hefur ekki verið undirbúin sem skyldi. Frumvarpið og 
greinargerðin bera það með sér að einkum hafi verið horft til laga og reglugerða um stofnanimar en 
ekki tekið mið af öðmm ítarlegri lýsingum á starfseminni á hverjum stað og hvemig hún hefur 
þróast, t.d. hefur ekkert verið litið til afiaksturs af nýlegri stefiiumörkunarvinnu á OH, hvergi er 
vísað í ársskýrslur stofnananna né heimasíður þeirra. Ekki liggur fyrir nein úttekt eða mat á 
starfseminni né heldur hugmyndir um hvemig heppilegast væri að samnýta þekkingu, starfslið og 
aðstöðu sem stofhanimar búa yfir til að ná markmiðum um eflingu íslenskra fræða. Þá er hætt við 
að raunveruleg sameining starfseminnar geti ekki orðið að vemleika fýrr en stofnunin fær nýtt 
húsnæði en ljóst er að á því verður nokkurra ára bið.

Starfsmannafélag OH leggur megináherslu á eftirfarandi þætti í samranaferlinu:

1. Að tryggja vöxt og viðgang þeirrar starfsemi sem farið hefur fram á hverri stofnun með því að 
hún eigi sér eðlilegan stað innan lýsingar á viðfangsefnum nýju stofnunarinnar

2. Að tryggja stöðu og framtíð einstakra verkefna sem unnið er að á stofnununum
3. Að tryggja að þekking og reynsla sem fýrir hendi er á stofnununum nýtist sem best og sé fullur 

sómi sýndur
4. Að tryggja traust og frjótt rannsóknaumhverfi og möguleika á frekari þróun og nýsköpun á 

fræðasviðum stofnunarinnar
5. Að tryggja stöðu og réttindi starfsfólks og þar með fræðilegt sjálfstæði þess

Þessi meginatriði endurspeglast í eftirfarandi athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins, þar 
sem m.a. er lagt til að 3. gr., sem íjallar um hlutverk og verksvið hinnar nýju stofnunar, verði 
umorðuð og þar með gerð skýrari og markvissari.

1. gr.
Heiti hinnar nýju stofhunar skv. frumvarpinu fellur að nýrri venju um heiti sameinaðra 
ríkisstofnana, tvískipt og tengt með þankastriki. Hér er lagt til að í stað hins tvískipta heitis sem er 
óheppilegt að ýmsu leyti, m.a. með tilliti til þýðinga á önnur mál, fái stofnunin heitið Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum frœðum.

I frumvarpinu segir að stofnunin hafi „náin tengsl“ við Háskóla Islands en ekki er nægilega skýrt 
hvað það felur i sér. Starfsmannafélag OH telur farsælast að ný stofnun verði sjálfstæð

1



lagt til að rannsóknarstörfín verði þrjú og að hið þriðja verði tengt nafnkunnum fræðimanni á sviði 
orðfræði og orðabókafræði, t.d. nafni Alexanders Jóhannessonar, Konráðs Gíslasonar eða Sigfúsar 
Blöndals.

Tilhögun og umgjörð þessara starfa er ekki lýst nánar og t.d. er óljóst hvort um er að ræða fastar 
stöður eða tímabundnar, hvort ráðið skuli í þau samkvæmt auglýsingu eða á annan hátt og hvaða 
kröfur skuli gerðar til þeirra sem þeim gegna. Nauðsynlegt er að kveða nánar á um þetta og mælt er 
með því að hér verði um tímabundnar stöður að ræða sem verði auglýstar til þriggja/fimm ára í senn 
og geri fræðimönnum innan eða utan stofnunarinnar kleift að helga sig sérstökum viðamiklum 
rannsóknarverkefnum um skeið, lausir undan öðrum daglegum störfum.

8. gr.
Hér er kveðið á um að við ráðningu til rannsóknarstarfa við stofnunina skuli „fylgja hliðstæðum 
reglum og gert er við ráðningu kennara og sérfræðinga við Háskóla Islands“. Hér þarf jafnframt að 
tryggja að starfsumhverfi og starfskjör séu hliðstæð. Ef hin nýja stofiiun verður innan Háskóla 
Islands eins og hér hefur verið lagt til væri síður þörf á slíkum ákvæðum þar sem starfsfólk hennar 
myndi þá hlíta sömu reglum og aðrir starfsmenn háskólans.

Gert er ráð fyrir að siðareglur skuli settar um fræðilegt sjálfstæði starfsmanna. Að öðru leyti er ekki 
fjallað um stöðu starfsmanna og áhrif þeirra á mótun og framvindu rannsókna og annarrar starfsemi 
stofnunarinnar. Starfsmannafélag OH telur nauðsynlegt að í frumvarpinu verði kveðið á um þetta 
(sbr. líka aths. um fagráð í 4. gr.).

9. gr.
Vandséð er að hlutverk Islenskrar málnefndar falli eðlilega að þeirri starfsemi sem stofhuninni er 
ætlað að sinna. Sjálfstæði málnefndarinnar hlýtur auk þess að vera betur tryggt með því að ætla 
henni stað utan stofnunarinnar.

10. gr.
12. málsgrein er stofnuninni heimilað að innheimta gjöld fyrir notkun gagna sem hún ræður yfir. 
Astæða er til að skilgreina þessa heimild með almennari hætti en hér er gert, svo að hún nái einnig 
til hvers kyns tölvugagna og tæknilegrar úrvinnslu þeirra, auk gagna í þeim söfnum sem falla munu 
undir stofnunina.
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e. miðla þekkingu á frœðasviði sínu til innlendra og erlendra frœðimanna, háskólastúdenta 
og almennings

f. veita almenningi ráðgjöf og leiðbeiningar um mál og málnotkun á grundvelliþeirra 
gagna sem stofnunin býryfir og niðurstaðna rannsókna

g. auka þekkingu og skilning á íslenskum frœðum með ýmiss konar kynningarstarfsemi
h. annast útgáfustarfsemi á fræðasviði stofnunarinnar, m.a. með útgáfu fræðirita og 

vísindagreina, handritaútgáfum, gerð og útgáfu orðabóka og rita um nafnfrœði.

4. gr.
Hin skipulagslega og rekstrarlega ábyrgð er meginþáttur í starfi forstöðumanns samkvæmt 
frumvarpinu. Hins vegar er ekki minnst á fræðilegt forystuhlutverk forstöðumannsins, sem er afar 
mikilvægt og mun skipta höfuðmáli fyrir mótun starfseminnar í upphafi. Forstöðumaður skal að 
vísu hafa prófessorshæfi en honum er þó ekki ætlað að bera þann titil eins og forstöðumenn 
Stofnunar Áma Magnússonar og Orðabókar Háskólans hafa gert, en þeir gegna nú 
prófessorsstöðum við Háskóla íslands. Með þessu móti er hinn fræðilegi þáttur í starfi 
forstöðumannsins gerður veikari en vera ætti og tengsl stofhunarinnar við hið akademíska 
háskólaumhverfi verða minni en ella (sbr. aths. við 1. gr.), auk þess sem staða hans sem prófessors 
vegur þungt þegar leitað er samstarfs við erlendar rannsóknastofnanir og sótt um styrki til erlendra 
og innlendra rannsóknarsjóða.

Forstöðumanni stofnunarinnar er hér falið víðtækt vald og það er í hans hendi að móta og ákveða 
skipulag stofnunarinnar frá upphafi. Fræðasvið hinnar nýju stofnunar er víðara en svo að gera megi 
ráð fyrir að forstöðumaður, hversu hæfur sem hann er að öðru leyti, hafi menntun og fræðilega 
reynslu sem spannar það allt. Því er rík ástæða til að gera ráð fyrir formlegri aðild starfsfólks að 
faglegri og fræðilegri stjóm stofnunarinnar, t.d. með því að við hlið forstöðumanns starfí eitt eða 
fleiri fagráð skipuð starfsfólki eða fulltrúum þess. Þannig væri haldið í heiðri langri og farsælli hefð 
um akademískt lýðræði, samráð og samvinnu og um leið væri stuðlað að fræðilegu frumkvæði og 
sjálfstæði starfsfólks. Hlutverk fagráðs (eða fagráða) væri einkum að veita yfirsýn um verkefnasvið 
stofnunarinnar, gera tillögur um nýmæli og vera forstöðumanni til ráðuneytis um innri mál 
stofnunarinnar.

5. gr.
Ákvæði um að tveir stjómarmenn megi ekki gegna starfi við Háskóla íslands kemur undarlega fyrir 
sjónir. Lagt er til að þessi skilyrðing falli niður um leið og bent er á að ráðherra getur vitaskuld 
valið ofangreinda stjómarmenn á þann hátt sem hann telur best hæfa.

Hlutverk stjómar er afar takmarkað samkvæmt fmmvarpinu. Henni er ekki ætlað neitt fmmkvæði í 
málefnum stofnunarinnar og óljóst er hvaða vægi umsagnir hennar um starfsáætlanir og skipulag 
hafa. Ástæða er til að efast um að stjóm sem skipuð er á þann hátt sem hér er gert ráð fyrir geti 
orðið sá vettvangur fyrir faglega ráðgjöf sem kveðið er á um og farsælla væri að sækja þá ráðgjöf í 
meira mæli til starfsmanna stofnunarinnar (sbr. aths. við 4. gr.).

6- g r - ,
Um stöðu stofnunarinnar og tengsl hennar við Háskóla Islands, sjá fyrri aths.

7. gr.
Hér er kveðið á um sérstakar rannsóknastöður tengdar nöfnum og „fræðilegri arfleifð“ Ama 
Magnússonar (handritarannsóknir og e.t.v. saga og þjóðfræði) og Sigurðar Nordals 
(bókmenntafræði, heimspeki). Með þessum tveimur stöðum er ekki nægilega séð fyrir eðlilegu 
jafnvægi milli þeirra fræðasviða sem sameinast í hinni nýju stofnun og skal sérstaklega bent á 
rannsóknir á sviði orðfræði og orðabókafræði. Nauðsynlegt er að rétta hlut þeirra fræða og því er
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háskólastofnun innan Háskóla íslands eins og verið hefur með OH og fleiri af þeim stofnunum sem 
sameina skal skv. frumvarpinu. Með því móti verður staða þeirra verkefna sem nú er unnið að og 
réttindi starfsfólks best tryggð, svo og frekari þróun starfseminnar, ekki síst rannsóknaþátturinn. I 
því sambandi má benda á að Háskóli íslands er eina háskólastofnunin hérlendis sem stundar 
rannsóknir og kennslu á fræðasviði hinnar nýju stofnunar.

2. gr.
Hér vísast til tillögu um breytt nafn stofiiunarinnar, sbr. aths. við 1. gr.

3. gr.
Lýsingin á hlutverki hinnar nýju stofnunar í frumvarpinu endurspeglar hlutverk og verksvið þeirra 
stofnana sem hún er mynduð úr enda er stofhuninni ætlað að halda áfram þeirri starfsemi sem þar 
hefur farið fram. Þessi lýsing er þó nokkuð brotakennd og sérstaklega skal bent á að orðabókafræði 
er ekki getið sem viðfangsefnis stofnunarinnar þótt hún hafi verið veigamikill hluti af fræðasviði 
OH. Annars staðar er lýsingin óeðlilega nákvæm, t.d. á sá greinarmunur sem gerður er í e-lið á 
lýsandi og leiðbeinandi orðabókum tæplega erindi í lagatexta um stofiiunina, enda eru flestar 
orðabækur að einhveiju leyti hvorttveggja í senn. Það hlýtur að skipta miklu fyrir árangursríkt starf 
hinnar nýju stofnunar og farsæla mótun þess frá upphafi að litið sé á verksvið hennar sem samstæða 
heild, ekki síst í ljósi þess að ekki er kveðið á um deildaskiptingu eða annars konar innri skipan 
hennar í frumvarpinu. í ljósi þessa væri ástæða til lýsa nánar hinu almenna hlutverki, með skýrari 
áherslu á rannsóknar- og fræðasvið stofnunarinnar (íslenskt mál, bókmenntir, sögu, þjóðfræði; 
handritafræði, bókmenntasögu, málfræði (ekki síst orðfræði), nafnfræði, orðabókafræði, tungutækni 
o.s.frv.), og greina betur á milli þess og einstakra viðfangsefna (rannsókna og öflunar nýrrar 
þekkingar, miðlunar þekkingar, útgáfustarfsemi o.s.frv.). Ekki verður betur séð en bein brotalöm sé 
á orðalagi fyrstu málsgreinar („... vinna að rannsóknum á miðlunþekkingar á sviði íslenskra frœða, 
þ.e. rannsókna á íslenskri tungu ...“) þar sem ætla má að liðnum „þ.e. rannsókna“ sé ofaukið.

I frumvarpstextanum er lögð mikil áhersla á varðveisluhlutverk stofnunarinnar, gildi þeirra safna 
sem henni eru falin eða hún á og rannsóknir sem að þeim beinast. Hins vegar er ekki nægilega 
skilgreint það forystuhlutverk sem stofnunin hlýtur að eiga að gegna i framþróun og nýsköpun á 
þeim rannsóknasviðum sem hana varða, m.a. með frekari öflun og úrvinnslu gagna og þróun 
aðferða við vélræna greiningu texta sem er forsenda þess að hægt sé að nýta slíkan efnivið í hvers 
kyns rannsóknum, við orðabókagerð o.fl.

Lagt er til að greinin hljóði svo:

3. gr.
Stofnun Arna Magnússonar í íslenskum frœðum er rannsóknastofnun í íslenskum fræðum og 
hlutverk hennar er að vinna að frœðilegum og hagnýtum rannsóknum á íslensku máli, 
bókmenntum, sögu ogþjóðmenningu, einkum á sviði orðfræði, orðabókafræði, tungutækni, 
íðorðafrœði, nafnfræði, handritafræði, bókmenntasögu ogþjóðfrœði. Jafnframt er stofnuninni 
ætlað að varðveita og efla þau söfn sem henni eru falin eða hún á og byggja upp ný gagnasöfn 
til grundvallar rannsóknum. Hlutverk sitt rækir stofnunin m.a. meðþví að:

a. afla og varðveita frumgögn og önnur gagnasöfn á fræðasviði sínu (handrit, hljóðrit, 
orðasöfn, textasöfn, gagnabanka o.s.frv.), vinna að greiningu þeirra og úrvinnslu og sjá 
tilþess að þau séu aðgengileg fræðimönnum og almenningi eftir því sem hægt er

b. annast og stuðla að rannsóknum á fræðasviði sínu og efla þannig þekkingu á íslensku 
máli, orða- og nafnaforða, bókmenntum, sögu og þjóðfrœði

c. stuðla að þróun og nýsköpun á fræðasviði stofnunarinnar með því að stofna til ýmiss 
konar fræðilegra og hagnýtra verkefna sem fela í sér ný viðfangsefni og/eða aðferðir

d. efla samstarf á fræðasviðum stofnunarinnar með því að stofna til og taka þátt í ýmiss 
konar frœðilegum og hagnýtum samvinnuverkefnum
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