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Umsögn um frumvarp til laga um 
Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun

íslensk stjómvöld hafa um langt skeið stuðlað að framgangi og eflingu íslenskra fræða 
með ýmsu móti. Settar hafa verið á laggimar fimm stofhanir sem með einum eða 
öðrum hætti hafa unnið að rannsóknum og miðlun þekkingar á sviði íslenskra fræða 
en þær eru: Stofnun Áma Magnússonar, Orðabók Háskólans, íslensk málstöð, 
Ömefnastofhun íslands og Stofhun Sigurðar Nordals. Til að efla rannsóknastarf og 
miðlun á umræddu sviði enn frekar hefur nú verið tekin sú ákvörðun að leggja fram 
frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun þar sem gert er ráð fyrir 
sameiningu áðumefhdra fimm stofnana í einni nýrri stofnun. Verði þetta frumvarp að 
lögum er stefnt að því að reisa hinni nýju stofnun hús á svæði Háskóla Islands. 
Samkvæmt frumvarpi forsætisráðherra um ráðstöfún söluandvirðis Landssíma íslands 
hf. skal verja samtals 1.000 millj. kr. til nýbyggingar fyrir Stofhun íslenskra fræða -  
Ámastofnun. Þessum áformum ber að fagna.

í 1. grein frumvarps til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun segir m.a. 
að stofnunin skuli hafa „náin tengsl við Háskóla íslands“. Eðlilegt er að ætla að þessi 
tengsl verði mjög náin, ekki aðeins vegna faglegra sjónarmiða heldur einnig lagalegra. 
Þau gögn sem mynda grunninn undir Stofnun Áma Magnússonar á íslandi voru 
samkvæmt sáttmála Danmerkur og íslands flutt úr Stofnun Áma Magnússonar og 
Konunglega bókasafhinu í Kaupmannahöfn i vörslu og umsjón Háskóla íslands. Af 
þessum nánu tengslum leiðir að samstarf hinnar nýju stofhunar við Háskóla Islands 
hlýtur að verða mikið. I samræmi við það er í 6. grein frumvarpsins gert ráð fyrir að 
starfsmenn hinnar nýju stofnunar sem ráðnir em til rannsóknastarfa sinni kennslu og 
leiðbeiningu stúdenta eftir samkomulagi við deildir Háskóla íslands.

Sú deild Háskóla Islands sem hin nýja stofnun mun einkum eiga samstarf við er 
hugvísindadeild og innan hennar er það íslenskuskor sem mest tengist fræðasviðum 
stofnunarinnar. í raun hefúr íslenskuskor átt náið og gott samstarf við allar 
stofnanimar fimm sem nú er ætlunin að sameina. í því sambandi má nefna að 
starfsmenn Stofiiunar Áma Magnússonar, Orðabókar Háskólans og Ömefnastofnunar 
íslands hafa iðulega kennt og leiðbeint stúdentum íslenskuskorar. Sérstakur 
samningur hefur verið gerður við fyrstnefndu stofnunina um greiðslur fyrir kennslu 
sem starfsmenn hennar taka að sér fyrir skorina. íslenskuskor hefur þó jafhan lagt 
mikla áherslu á að samstarfssamningar sem hún gerir við aðrar stofnanir þrengi ekki 
sjálfsákvörðunarrétt hennar, enn fremur að allt nám og öll kennsla verði eftir sem áður 
undir forræði og á ábyrgð hennar enda er það í samræmi við núgildandi lög. Eðlilegt 
er að ætla íslenskuskor það hlutverk að vera miðstöð kennslu og rannsókna í íslenskri 
málfræði og íslenskum bókmenntum við Háskóla Islands. Gæta verður þess að náið 
samstarf skorarinnar við aðrar stofnanir styrki hana en veiki ekki. Það má t.d. ekki 
verða til þess að skerða heimild skorarinnar til að auglýsa stöður fastráðinna kennara.
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Skorin fagnar hins vegar öllu samstarfi sem fer eftir óskum og þörfum hennar hverju 
sinni því að það eflir hana í raun.

Nú skulu gerðar nokkrar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. -  Hér 
verður ekki fjallað um kaflann „Athugasemdir við lagafrumvarp þetta“.

(1) Með vísan til þess sem sagt var hér að framan um tengsl hinnar nýju stofhunar 
við Háskóla íslands leggur íslenskuskor áherslu á að þau verði sem nánust, m.a. með 
því að rektor ráði forstöðumann stoftiunarinnar og verði hann jafhfiramt prófessor við 
hugvísindadeild.

(2) Við 6. grein: Orðin „í meistara- og doktorsnámi“ í 2. málsgrein falli brott. -  
Kennsla og leiðbeining umræddra starfsmanna er ekki einskorðuð við meistara- og 
doktorsnám heldur nær hún einnig til grunnnámsins.

(3) Við 7. grein: í greininni er gert ráð fyrir tveimur rannsóknastörfum og skal 
annað tengt nafiii Áma Magnússonar en hitt nafiii Sigurðar Nordals. -  Á það skal bent 
að þessu atriði var skotið inn í drögin án nokkurrar umræðu. Gera má ráð fyrir að 
skoðanir séu skiptar um tengingu rannsóknastarfanna við nöfii ákveðinna manna.

(4) Við 9. grein: Samkvæmt greininni verður íslensk málnefiid hluti hinnar nýju 
stofnunar. í lögum um íslenska málnefhd nr. 2/1990, með síðari breytingum, er gerð 
grein fyrir hinu fjölþætta starfi sem unnið er á vegum nefiidarinnar. Verði frumvarpið 
óbreytt að lögum telur íslenskuskor að ýmsum þáttum í starfsemi nefndarinnar sé teflt 
í tvísýnu, svo að ekki sé fastara að orði kveðið. Þetta á t.d. við um nýyrðasmíð og 
alþjóðlegt samstarf um málfarsleg efiii. Þá er í frumvarpinu hvergi vikið að skipan 
stjómar, auk þess sem hlutverk nefiidarinnar er ekki skilgreint með nógu skýrum 
hætti. -  íslenskuskor telur að íslensk málnefnd ræki hlutverk sitt best sem sjálfstæð 
stofiiun og leggur því eindregið til að 9. grein frumvarpsins falli brott.

F.h. íslenskuskorar Háskóla íslands
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