
Erindi nn Þ 13*?/

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS -  HÁSKÓLABÓKASAFN

Nefndasvið Alþingis 
Menntamálanefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 30. júní 2011 
Tilvísun: 201104-0005 / VÓ/iss

Efni: Umsögn um frumvarp til íaga um Landsbókasafh fslands -  Háskólabókasafn eftir 2. 
Umræðu.

Stjóm Lbs-Hbs og íandsbókavörður lýsa ánægju með frumvaip til laga um 
Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn eins og það lítur út eftir 2. umræðu á 139. 
löggjafarþingi 2010-2011. Flestir ágallar á frumvarpinu, sem bent var á í sameiginlegu 
bréfí stjómar og landsbókavarðar til menntamálanefndar, hafa verið lagfærðir. Þó eru tvö 
atriði sem vert er að skoða betur eftir 2. umræðu.

í athugasemd við 3, grein frumvarpsins lögðu stjóm og landsbókavörður til að 
skipunarvald ráðherra yrði takmarkað að því leyti að ekki væri heimilt að skipa 
umsækjanda sem ekki hefði verið talinn hæfur til starfsins í rökstuddri umsögn stjómar. 
Tillagan hefur ekki verið tekin til greina. í nefndaráliti segir m.a. um þetta: „Það er 
jafhframt mat nefhdarinnar að sú takmörkun sem hér er lögð til á valdi ráðherra til 
skipunar umsækjanda sé mjög óvenjuleg i löggjöf og telur ekki eðlilegt að leggja slíkt 
ákvæði til hér.“ Þó stendur í núgildandi lögum um Landsbókasafn íslands -  
Háskólabókasafns 3. gr.: „Landsbókavörður skal skipaður úr hópi þeirra umsækjenda sem 
stjóm bókasafnsins telur hæfa.“

Stjómin bendir á í fyrsta lagi að krafa um rökstudda umsögn stjómar undirstriki þörf fyrir 
vönduð vinnubrögð við undirbúning skipunar í starf landsbókavarðar, Það mundi leggja 
þá skyldu á stjöm að rökstyðja niðurstöður um hæfi og vanhæfi og tryggja að auðveldara 
verði að meta hvort annmarkar séu á umsögninni ef til kvartana, andmæla eða jafnvel 
málaferla kemur. í öðm lagi telur stjómin æskilegt að taka skýrt fram í lögum að ráðherra 
geti ekki skipað í starfið neinn sem stjómin hefíir ekki talið hæfan. Þótt litlar líkur megi 
telja til að slíkt gerist, telur stjómin eðíilegt að þessi lög, og þess vegna önnur sem sett
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verði um hliðstæðar skipanir, setji valdi ráðherra slíkar skorður, eins og gert er í 
núgildandi lögum. Þótt það kunni að vera á annan hátt i lögum sumra hliðstæðra stofnana, 
leyfír stjómin sér að benda á að í Rannsóknaskýrslu Alþingis er víða vakin athygli á 
mikilvægi þess að mörk ráðherravalds séu gerð skýrari, og hefur sú ábending fengið 
mikinn hljómgrunn i umræðum sem farið hafa fram um skýrsluna, Rétt er að benda á að í 
lögum um Stofnun Áma Magnússonar í íslenskum fræðum setur krafan um 
prófessorshæfí veitingarvaldinu vissar skorður. Stjómin leggur þó ekki til að sú krafa 
verði gerð til umsækjenda um starf landsbókavarðar. Þá má enn benda á ákvæði í Reglum 
Háskóla íslands nr. 262/2010, 1. gr. b, þar sem kveðið er á um að ekki megi ráða í starf 
prófessors, dósents, lektors, vísindamanns, fræðimanns eða sérfræðings án þess að meiri 
hluti dómnefndar hafí álitið hann uppfylla lágmarksskilyrði til að gegna viðkomandi 
starfí. Það væm ekki heppileg skilaboð að nema úr lögum slíkt ákvæði. Vel má vera að 
orðalag breytingartiUögunnar hafi verið óheppilegt. Stjóm og landsbókavörður leggja því 
til að fyrri málsgrein 3. gr. hljóði svo:

Ráðherra skipar landsbókavörð til fímm ára í senn úr hópi þeirra umsækjenda sem 
stjóm bókasafnsins tekur hæfa. Stjóm skal veita ráðherra rökstudda umsögn um 
umsækjendur þar sem skýrt sé kveðið á um hæfi þeirra. Skal landsbókavörður 
hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði safiisins.

Texti 8. gr. virðist hafa skoiast eitthvað til við vinnslu málsins og margar 
breytingatillögur hafa ratað inn í greinina. Lagt er til að greinin verði óbreytt frá því sem 
var í frumvarpinu að undanskilinni breytingu á heiti greinarinnar.

Annars em eftirfarandi athugasemdir gerðar:

Heiti greinarinnar hefur verið breytt og er það vel

Fyrsta mgr. Orðinu útlán er breytt í útgáfu útlánsskírteina. Lagt er til að þetta verði fært 
til baka í Ijósi þess að orðið útlánaskírteini er takmarkandi. T.d. ef tekin verða í notkun 
rafræn skilríki hér á landi, þá verður hægt að nota þau í stað bókasafns/útlánaskírteina og 
þá leggst notkun og sala þeirra væntanlega niður.

2. mgr. Ný málsgrein um setningu gjaldskrár, sem stjórnin er efnislega sammáía en bætir 
etv. litlu við. Ef þessi mgr. heldur sér er lagt til að samræmis sé gætt og fyrri setningin 
hljóð svo: Landsbókavörður setur gjaldskrá skv. 1. mgr. að fenginni umsögn stjómar 
safnsins og skal hún birt notendum á aðgengilegan hátt.

3. mgr, í málsgreininni er vísað í reglur sem ekki eru í 1. mgr. og gjaldskrá sem er 
endurtekin í 4. mgr.
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4. mgr, Ákvæði um gjaldskrá og bætur eru endurtekin. Auk þess sem misskilja má 
textann í setningu tvö, þá er tiltekin krónutala í lagatexta, en eðlilegra er að 
landsbókaverði og stjóm verði treyst til að leggja gjöld á vanskil og glatað safnefni, sem 
em innan skynsamlegra marka.

Oskað er eftír fundi með menntamálanefnd til að ræða þessi atriði.

Virðingarfyllst,

Formaður stjómar Landsbókasafns 
Islands -  Háskólabókasafns

landsbókavörður
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