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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Landsbökasafii íslands - Háskólabókasafn

Meðfylgjandi er umsögn Landsbókasafns íslands -  Háskólabókasafns um frumvarp til 
laga um safnið, þingskjal 1316 -  760. mál, 139. löggjafarþing 2010-2011. Frumvarpið 
var rætt á tveimur stjómarfundum og stjóm safnsins og landsbókavörður eru sammála um 
þau sjónarmið sem fram koma í umsögninni.
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Efni: Frumvarp til laga um Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn 
Þingskjal 1316 -  760. mál, 139, löggjafarþing 2010-2011 
Umsögn frá landsbókaverði og stjórn safnsins 
20. maí 2011

Almenttar athugasemdir

Lög um Landsbókasafh íslands -  Háskólabókasafhs nr, 71/1994 voru sett þegar Landsbóka- 
safn Islands og Háskólabókasafii, bókasafn Háskóla íslands voru sameinuð í Þjóðarbók- 
hlöðunni 1994. Safnið óskaði eftir endurskoðun á lögunum seinni hluta árs 2004 m.a. vegna 
þeirra breytinga sem orðið höfðu í umhverfi safnsins s.s. stofhun fleiri háskóla og mikil 
fjölgun nemenda í framhalds- og rannsóknatengdu námi, Stofhuð var nefnd 2006, m.a. til að 
endurskoða lög safhsins og einnig lög um Þjóðskjalasafn íslands. Frumvarp var lagt fram á 
Alþingi á 136. löggjafarþíngí 2008-2009. Fjöldi umsagna barst um frumvarpið og þó nokkrir 
aðilar voru boðaðir á fund Menntamálanefndar. Frumvarpið var þó ekki afgreitt þar sem 
boðað var til kosninga og ný ríkisstjóm tók við á vormánuðum 2009.

Frumvarpið hefur nú verið endurskoðað með hliðsjón af þeim ábendingum sem fram komu og 
lagt fram að nýju. Lýst er ánægju með frumvarpið og flestar þær breytingar sem hafa verið 
gerðar. Það er eins og fyrra frumvarp eínföldun frá núgildandi lögum og það markar safninu 
skýran starfsramma, en veitir jafnframt svigrúm til að haga starfseminni í samræmi við 
síbreytilegar aðstæður á hverjum tima.

Athugasemdir viö einstakar greinar

2. gr. Stjórn

Lögð er til bæði breyting á Jjölda stjómarmanna og hlutverki stjómarinnar. Fjölgað er um tvo 
í stjóminni en um leið er dregið úr beinum áhrifum stjómar á rekstur safnsins. Frá því safnið 
var stofnað heflir það haft stjöm sem í hafa setið fulltrúar helstu hagsmunaaðila, enda er 
safhið bæði þjóðbókasafn og bókasafh Háskóla íslands sbr. 1. gr. Samstarf landsbókavarðar 
og stjómar hefur verið farsælt.

Skipan stjórnar: Lagt er til að fjölga stjómarmönnun úr fimm í sjö. Bætt er við fulltrúa frá 
samstarfsnefnd háskólastigsins enda er í frumvarpinu heimilað að safiiið geti gert gagnkvæma 
þjónustusamninga við aðra háskóla en Háskóla íslands. Nefna má að talsvert samstarf er milli 
þeirra háskólabókasafiia sem eru starfrækt í landinu og hittast yfirmenn þeirra reglulega. Þá er 
bætt við fulltrúa starfsmanna sem fram að þessu hefur setið stjómarfundi með málfrelsi og 
tillögurétt. Fulltrúi starfsmanna hefur fram til þessa skapað upplýsingaflæði til og frá stjóm og 
lýðræðisleg tengsl milli stjómar og starfsmanna safnsins. Stjómin telur jákvætt að bæta 
þessum fulltrúum við.
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Hlutverk stjórnar: Skv. frumvarpinu verður stjóm landsbókaverði til ráðgjafar um stefhu 
safnsins og önnur málefni sem varða starfsemi þess. Stjómin veitir landsbókaverði umsagnir 
um árlegar starfs- og fjárhagsáætlanir og skipulag safnsins. í núverandi lögum markar stjómin 
bókasafiiinu stefiiu, hefur umsjón með gerð starfs- og fjárhagsáætlana safnsins og eftirlit með 
starfsemi þess. Þessi breyting á hlutverki stjómar er í samræmi við ákvæði um ábyrgð 
forstÖðumanna ríkisstofhana sbr. 38. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisstarfs- 
manna og ákvæði laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 og gerir stjómin ekki athugasemdir 
við hana.

3. gr. Landsbókavörður

Bætt er við ákvæði um að landsbókavörður hafi háskólamenntun og staðgóða þekkingu á 
starfssviði safhsins. Það er til bóta. Hins vegar er dregið úr vægi hæfnismats stjómarinnar. Til 
að tryggja að faglega sé unnið að málum er lagt til að 1. mgr. hljóði svo:

Ráðherra skipar landsbókavörð til fimm ára í senn, að fengirmi rökstuddri umsögn 
stjómar safiisins um hœfi umsœkjenda, Óheimilt er ráðherra að skipa umsœkjanda sem 
stjórn hefur ekki taliö hæfan. Skal landsbókavörður hafa háskólamenntun og staðgóða 
þekkingu á starfssviði safhsins.

4. gr. Verkefni

Lýst er ánægju með einföldun á hlutverkum og verkefhum safiisins enda má líta á lögin sem 
ramma utan um starfsemina sem getur verið breytileg á hverjum tíma. Ekki er ástæða til að 
tiunda alla mögulega starfsþætti líkt og gert er í núgildandi lögum. Liður h. er nægilega opinn 
til að bregðast við breytingum í umhverfi safnsins.

c. liður. Hér þarf að kveða skýrt á um að verið er að ræða um framkvæmd samninga um 
Landsaðgang að rafrænum gagnasöfiium og tímaritum eða hvar.is. Lbs-Hbs hefur séð um það 
verkefhi undanfarin ár skv. þjónustusamningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið. 
Stjómin fagnar því að rekstur Landsaðgangs verði lögbundið verkefni safnsins og leggur 
áherslu á að fjárhagslegur grundvöllur hans verði tryggður. En safnið á ekki að sjá um alla 
samninga um aðgang að rafrænu efni i landinu þvi einstÖk bókasöfn eiga að sjá um sína 
samninga sjálf. Eirmig er mikilvægt að þetta verkefni sé rekið í samráði við hagsmunaaðila. 
Lagt er til að greinin hljóði svo:

4.c. að efla aðgang að erlendum gögnum í þágu vísinda og fræða, stjómsýslu og 
atvinnulífs, meðal annars með því að annast framkvæmd samninga um Lands&ðgmg 
að rafrænum gagnasöfiium og timaritum, í samráði við helstu hagsmunaaðila,

g. liður, Stjómin vill leggja áherslu á það þróunarstarf sem unnið er í safiiinu til hagsbóta fyrir 
íslensk bókasöfn og leggur til að liðurinn hljóði svo:



4,g. að stuðla að samstarfí, samræmirigu ogþróun starfshátta bókasafna og veita þeim 
faglega ráðgjöf,
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8. gr. GjaldtÖkuhelmild og þvingunarúrræði

Lagt er til að greinin heiti Gjaldtökuheimildir og að orðin og þvingunarúrrœði verði felld úr 
heiti hennar þar sem þau eru í hæsta máta óviðeigandi.

9. gr. Grisjun

Lagt er til að hlutverki stjómar skv. greininni verði breytt til samræmis við aðrar greinar frum- 
varpsins og hljóði svo:

Heimilt er að grisja efniskost safiisins og farga eða ráðstafa til annarra aðila því efni 
sem safhið telur sig ekki lengur þurfa á að halda. Landsbókavörður setur reglur um 
slíka grisjun í samráði við stjóm safhsins.


