
MÞÍngÍ n j l t M  Erindi nr, Þ 122 /b tl
komudagur 11*-1- 200&

Reykjavík, 16. janúar 2006

Til nefndasviðs Alþingis 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn stjómar Orðabókar Háskólans umfrumvarp til laga um 
Stojhun íslenskra frœða -  Amastojhun

Hér fylgir umsögn stjómar Orðabókar Háskólans um frumvarp til laga um 
Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Umsögnin var samþykkt á fundi 
Orðabókarstjómar föstudaginn 13. janúar og hefur þegar verið send til 
nefndasviðs Alþingis í tölvupósti.

Virðingarfyllst,

formaður stjómar Orðabókar Háskólans



Athugasemdir stjórnar Orðabókar Háskólans
við

frumvarp til laga
✓

um Stofnun íslenskra fræða -  Arnastofnun

Almennt:
Stjóm Orðabókar Háskólans telur að undirbúningur þessa frumvarps hafi ekki 

verið sem skyldi. ítarleg greining á ávinningi og ókostum við sameiningu hefur ekki 
farið fram og samráð menntamálaráðuneytisins við stofnanimar fimm sem verið er að 
sameina var of lítið og kom of seint til. Þrátt fyrir það fagnar Orðabókarstjóm 
frumvarpinu því að hún er í grundvallaratriðum hlynnt þeirri sameiningu stofnana sem 
þar er lögð til og telur að hún geti vel orðið til að efla rannsóknir og annað starf á 
sviði íslenskra fræða. Til að svo verði þarf þó að sníða ýmsa hnökra af frumvarpinu. 
Hér fara á eftir athugasemdir stjómar Orðabókarinnar við einstakar greinar.

1. grein:
Orðabókarstjóm telur mjög mikilvægt að tengsl Stofnunar íslenskra fræða -  

Ámastofnunar við Háskóla íslands séu treyst betur en gert er ráð fyrir í frumvarpinu. 
Fjórar þeirra stofnana sem verið er að sameina eru beinlínis vaxnar upp innan 
Háskólans þótt stjómunarleg tengsl þeirra við skólann hafi verið með mismunandi 
hætti. í raun má segja það sama um fimmtu stofnunina, Ömefnastofnun Islands; þótt 
hún væri framan af innan Þjóðminjasafnsins var hún einnig í nánum tengslum við 
Háskólann þar eð forstöðumaður hennar var jafnframt prófessor við skólann. Engin 
þessara stofnana hefur tengst öðrum íslenskum háskólum með sambærilegum hætti og 
íslensk fræði eru ekki kennslugrein í neinum öðrum háskóla hérlendis þótt íslenska sé 
vitanlega hluti kennaranáms í Kennaraháskóla íslands og Háskólanum á Akureyri.

Orðabókarstjóm telur æskilegt að hin nýja stofnun heyri undir rektor Háskóla 
íslands og háskólaráð. Þar með em tengsl hennar við Háskóla íslands best tryggð, svo 
og öll réttindi starfsmanna. Þetta er sama staða og Orðabókin hefur haft gagnvart 
Háskólanum, og hefur gefist vel. Orðabókarstjóm leggur því til að greinin orðist svo:

Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun er rannsóknarstofnun við Háskóla ís- 
lands. Stofnunin hefur siálfstæðan fiárhag en hevrir stiómskipulega undir rektor 
og háskólaráð.

2. grein:
Stjóm Orðabókarinnar hefur engar athugasemdir við þessa grein.

3. grein:
Orðabókarstjóm telur að upptalning verkefna í þessari grein sé fremur óskipulegur 

samtíningur sem æskilegt hefði verið að orða mun skýrar þannig að aðalatriði kæmu 
betur fram og fræðasviðum væri betur til skila haldið. Meginatriðið er vitaskuld að 
Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun sinni þeim verkefnum sem fyrirrennarar 
hennar hafa annast án þess að vera rígbundin af þeim, og geti jafnframt verið 
framsækin stofnun sem sífellt haslar sér völl á nýjum sviðum íslenskra fræða.
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Orðabókarstjóm telur að of lítið fari fyrir verkefnum á sviði Orðabókarinnar í 
upptalningunni í þessari grein og væri æskilegt að draga þau verkefni betur fram sem 
heild í stað þess að dreifa þeim á nokkra liði. Þar má ekki síst nefna að Orðabókin 
hefur á undanfömum áram haft forystu um að byggja upp rafræn málleg gagnasöfn og 
þekkingu á íslenskri tungutækni og fengið til þess umtalsverða styrki, bæði innlenda 
og erlenda. Þessi söfn nýtast ekki aðeins í tungutækniverkefnum heldur einnig og ekki 
síður í orðabókarverkum. í þeim fmmvarpsdrögum sem Háskóli Islands og forstöðu- 
menn stofnananna fimm sendu menntamálaráðuneytinu var gert ráð fyrir sérstökum 
lið um tungutækni í upptalningu verkefna, en ráðuneytið felldi þann lið brott og hnýtti 
tungutækni þess í stað aftan í b-lið. Orðabókarstjóm telur þó nauðsynlegt að leggja 
meiri áherslu á þetta nýja fræðasvið til að treysta stöðu íslenskrar tungu í upplýsinga- 
samfélaginu og leggur því til að eftirfarandi liður komi aftast í upptalningunni og um 
leið falli orðin ,.og verkefnum á sviði tungutækni“ brott úr b-lið:

f. koma upp rafrænum söfnum íslensks tal- og ritmáls. greina þau og vinna úr 
þeim og vinna að uppbyggingu íslenskrar tungutækni.

4. grein:
í samræmi við breytingartillögu Orðabókarstjómar við 1. gr. fmmvarpsins leggur 

stofnunin til að rektor ráði forstöðumann Stofnunar íslenskra fræða -  Ámastofnunar. 
Jafnframt telur Orðabókarstjóm ófullnægjandi að forstöðumaður hafi prófessorshæfi, 
og telur nauðsynlegt að hann beri prófessorstitil og tengist hugvísindadeild eins og 
forstöðumenn Orðabókarinnar og Stofnunar Áma Magnússonar hafa gert. Með því 
móti em tengsl stofnunarinnar við Háskóla Islands enn treyst.

Ákvörðunarvald forstöðumanns um rekstur stofnunarinnar verður að vera ótvírætt, 
svo og ábyrgð hans í þeim efnum. Öðm máli gegnir hins vegar um fræðilega stjómun. 
Á því sviði er löng hefð fyrir faglegu samráði vísindalegra menntaðra starfsmanna, og 
slíkt samráð er í raun eitt megineinkenni á starfi háskóla og rannsóknarstofnana og eitt 
af því sem helst greinir slíkar stofnanir frá annars konar stofnunum. I gildandi lögum 
um Stofnun Áma Magnússonar er t.d. greint milli reksturs sem forstöðumaður annist 
og fræðilegrar stjómar sem forstöðumaður annist „ásamt öðrum starfsmönnum“. 
Nánari ákvæði um þetta samráð eru í reglugerð stofnunarinnar, og löng hefð er einnig 
fyrir samráði hjá Orðabókinni. Orðabókarstjóm leggur því til að greinin orðist svo:

Rektor ræður forstöðumann Stofnunar íslenskra fræða -  Ámastofnunar að 
fenginni umsögn stiómar stofnunarinnar. Forstöðumaður er iafnframt prófessor 
við hugvísindadeild Háskóla íslands og skal hæfi hans metið eftir þeim reglum 
sem gilda um prófessora við Háskólann.

Forstöðumaður ákveður skipulag stofnunarinnar og fræðilega stefnu í samráði 
við sérfræðinga. skv. nánari ákvæðum í reglugerð. Hann ræður starfsmenn stofn- 
unarinnar og er í fvrirsvari fvrir hana. Hann annast daglega stiómun á starfsemi 
stofnunarinnar og ber ábvrgð á rekstri hennar og að starfsemin sé í samræmi við 
lög og stiómvaldsfvrirmæli.

5. grein:
Enda þótt Orðabókarstjóm leggi til að Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun 

heyri undir rektor og háskólaráð en ekki beint undir menntamálaráðherra sér hún 
ekkert á móti því að menn utan Háskólans sitji í stjóm. Það er hliðstætt því sem er um 
háskólaráð og getur vissulega verið gagnlegt. Á hinn bóginn telur Orðabókin óeðlilegt 
að formaður stjómar sé utan Háskólans, a.m.k. ef stjómin á að veita faglega ráðgjöf. I
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frumvarpinu er engin trygging fyrir því að stjómarformaður hafi fræðilegar forsendur 
til að vera í forsvari fyrir slíkri ráðgjöf. Orðabókarstjóm leggur því til að greinin 
orðist svo:

Rektor skipar stofnuninni fimm manna stióm til fiögurra ára í senn. Skulu brír 
skipaðir samkvæmt tilnefnineu háskólaráðs og tveir án tilnefningar sem gegna 
ekki starfi við Háskóla íslands eða stofnanir hans. Formaður og varaformaður 
skulu skipaðir úr hópi fulltrúa háskólaráðs.

Hlutverk stiómar er að vera forstöðumanni til ráðgjafar um starfsemi og 
rekstur stofnunarinnar og veita honum umsagnir um starfsáætlanir og skipulag 
hennar.

6. grein:
Þótt Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun yrði sett undir rektor og háskólaráð 

eins og gerð er tillaga um í athugasemdum við 1. gr. telur Orðabókarstjóm ekki þörf á 
að breyta þessari grein. Eftir sem áður yrði stofnunin fjárhagslega sjálfstæð og því er 
nauðsynlegt að gera samninga eins og hér er gert ráð fyrir, enda hefur Stofnun Áma 
Magnússonar nú þegar samstarfssamning við Háskóla Islands.

7. grein:
Orðabókarstjóm gerir ekki ákveðna tillögu um breytingu á þessari grein, en vill þó 

benda á að sé verið að tengja rannsóknastörf við nöfn einstakra fræðimanna væri full 
ástæða til að íslenskir orðabókarmenn kæmu þar einnig til álita, s.s. Sigfús Blöndal, 
Alexander Jóhannesson, Jakob Benediktsson, Ásgeir Blöndal Magnússon o.fl.

8. grein:
Orðabókarstjóm gerir ekki athugasemdir við þessa grein, að öðm leyti en því að 

verði Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun sett undir rektor og háskólaráð, eins og 
lagt er til í athugasemdum við 1. gr., er eðlilegt að rektor en ekki menntamálaráðherra 
skipi dómnefndina. Orðabókarstjóm lýsir ánægju með það ákvæði að stofnunin skuli 
setja sér siðareglur þar sem m.a. sé fjallað um fræðilegt sjálfstæði starfsmanna.

9. grein:
Orðabókarstjóm sér ekkert við það að athuga að Stofnun íslenskra fræða -  

Ámastofnun sjái um skrifstofuhald fyrir Islenska málnefnd og taki þannig við 
verkefnum Islenskrar málstöðvar. Hins vegar telur Orðabókarstjóm að ákvæði um 
málnefndina eigi að öðm leyti alls ekki heima í þessu fmmvarpi. íslensk málnefnd er 
skipuð af menntamálaráðherra og sinnir einkum verkefnum á vegum og í umboði 
stjómvalda, og er því allt annars eðlis en rannsóknastofnunin Stofnun íslenskra fræða 
-  Ámastofnun. Málnefndin lýtur ekki stofnuninni að neinu leyti, en verður þó alger- 
lega háð henni um alla aðstöðu, fjárhag o.s.frv. Ekki verða séð nein rök fyrir því að 
fella ákvæði um málnefndina inn í lög um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Sú 
samtenging er í raun með öllu óviðunandi bæði fyrir stofnunina og íslenska málnefnd 
og hlýtur að veikja stöðu málnefndarinnar stórlega og flækja starf stofnunarinnar.

Orðabókarstjóm telur því algerlega nauðsynlegt að ákvæði um málnefndina, önnur 
en 1. mgr. 9. gr., falli brott úr fmmvarpinu, en sérstök lög um íslenska málnefnd verði 
áfram í gildi með þeim breytingum að Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun verði 
skrifstofa nefndarinnar. Málnefndin geti síðan gert samninga við stofnunina um 
ákveðin verkefni, t.d. útgáfu íðorðasafna o.s.frv. Orðabókarstjóm leggur því til að 9. 
gr. orðist svo:
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Stofnun íslenskra fræða - Áxnastofnun er. iafnframt öðrum verkefnum skv. 3. 
gr.. skrifstofa íslenskrar málnefndar. sem menntamálaráðherra skipar. Stofnunin 
getur tekið að sér einstök verkefni fvrir málnefndina. s.s. útgáfu. ráðstefnuhald 
o.fl.. skv. sérstökum samningum.

10. grein:
Stjóm Orðabókarinnar hefur engar athugasemdir við þessa grein.

11. grein:
Orðabókarstjóm telur að of skammt sé þangað til lögin eiga að taka gildi og rétt sé 

að seinka gildistöku þeirra. Fyrir liggur að nokkur ár munu líða uns stofnunin 
sameinast í nýju húsi, og fyrr en það verður munu kostir og hagræði sameiningarinnar 
ekki koma fram að fullu, eins og fram kemur í greinargerð. Einnig fylgir því ýmislegt 
óhagræði að sameining eigi sér stað á miðju fjárhagsári. En úr því að fyrir liggur sá 
vilji stjómvalda að sameina stofnanimar fimm er þó ekki ástæða til að bíða þess að 
hús stofnunarinnar rísi, heldur fara þama milliveg. Verði gildistöku laganna frestað 
um rúmt ár (16 mánuði nánar til tekið) fá stofnanimar og starfsmenn þeirra meira 
svigrúm til að búa sig undir sameininguna, en jafnframt gefst tími til að móta ýmsa 
þætti í starfi hinnar nýju stofnunar áður en hún sameinast í einu húsi. Orðabókarstjóm 
leggur því til að 1. mgr. greinarinnar orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. ianúar 2008.

Ákvæði til bráðabirgða:
í samræmi við breytingartillögu við 11. grein leggur Orðabókarstjóm til að skipan 

stjómar og forstöðumanns verði seinkað. Stjómin telur rétt að forstöðumaður fái 
svigrúm til að átta sig á starfinu og búa sig undir það áður en hann tekur formlega við 
því og leggur því til að 4. mgr. falli brott en 3. mgr. orðist svo:

Þrátt fvrir ákvæði 11. gr. skal stjóm skv. 5. gr. skipuð eigi síðar en 1. ianúar 
2007. til að veita umsögn um ráðningu í starf forstöðumanns skv. 4. gr. Gengið 
skal frá ráðningu forstöðumanns skv. 4. gr. eigi síðar en 1. iúlí 2007.

Athugasemd um fjármál:
Við þetta má bæta því að Orðabókarstjóm hefur vemlegar áhyggjur af því að 
fjárhagur hinnar nýju stofnunar sé ekki nægilega vel tryggður. Ekkert fé er ætlað til 
þeirra nýju starfa sem tillaga er um í frumvarpinu (7. gr.), og útgjöld vegna biðlauna 
og ráðningar nýs forstöðumanns eru óljós. Ekkert fé er heldur ætlað til að greiða 
annan kostnað sem kemur til við sameininguna, en reynslan sýnir að sameining 
stofnana hefur jafnan í för með sér verulegan aukakostnað í byrjun þótt hagræðing 
kunni að nást síðar meir. Stjómunarkostnaður stofnananna fimm sem verið er að 
sameina er svo lítill að óraunhæft er að ná nokkrum umtalsverðum spamaði þar. Sú 
hugmynd fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins að mæta auknum útgjöldum með 
því m.a. að ráða ekki í laus störf gengur vitaskuld gegn þeim anda fmmvarpsins að 
efla íslensk fræði. Ekki er heldur unnt að leysa vandann með því að ganga á jákvæðan 
höfuðstól eins og fjárlagaskrifstofan nefnir; það fé sem þar er vísað til er að mestu 
leyti eymamerkt ákveðnum verkefnum (styrkir og greiðslur sem höfðu borist en ekki 
hafði verið unnið fyrir um áramót). Mikilvægt er að hin nýja stofnun sem á að efla 
íslensk fræði hefji ekki göngu sína með niðurskurði og samdrætti í starfsemi.
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