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Fundargerð 
Fundur var haldinn í Íslenskri málnefnd og Málnefnd um íslenska táknmálið í mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu, Sölvhólsgötu 4, fjórðu hæð, fimmtudaginn 3. maí 2012 og hófst 

kl. 15.00. Íslensk málnefnd (1.–7. liður): Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson 

varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir, Dóra Jakobsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Hilmar 

Hilmarsson, Stanisław J. Bartoszek, Steinunn Stefánsdóttir, Sæmundur Helgason og Þórhildur 

S. Sigurðardóttir. Brynhildur Þórarinsdóttir, Guðrún Rögnvaldardóttir og Sigríður D. 

Þorvaldsdóttir tilkynntu forföll. Gunnhildur Stefánsdóttir, Melkorka Tekla Ólafsdóttir og 

Sigurður Pálsson mættu ekki. Málnefnd um íslenska táknmálið (6. liður): Valgerður Stefáns-

dóttir formaður, Ari Páll Kristinsson varaformaður, Hjördís Anna Haraldsdóttir, Heiðdís Dögg 

Eiríksdóttir og Rannveig Sverrisdóttir. Auk þess var Ragnheiður Bóasdóttir, tengiliður 

mennta- og menningarmálaráðuneytis við Málnefnd um íslenska táknmálið, viðstödd 6. lið. 

Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundar-

gerð.  

 

Formaður bauð nefndarmenn velkomna og sagði að undir 6. lið yrði sameiginlegur fundur 

Íslenskrar málnefndar og Málnefndar um íslenska táknmálið. 

 

1. Kynning á drögum að reglugerð um Íslenska málnefnd 

Formaður kynnti drög að reglugerð ÍM sem Málnefndin hefur samið og er nú til umfjöllunar í 

mennta- og menningarmálaráðuneyti (sjá fg. stj. ÍM 1/2012 og 2/2012). Hilmar spurði hvers 

vegna reglugerðin væri svo lík lögum um stofnunina. Formaður sagði að í reglugerð mætti í 

raun ekkert nýtt koma fram sem ekki væri í lögunum.  

 

2. Kynning á samstarfssamningi við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Formaður kynnti nýjan samstarfssamning við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

og lýsti yfir ánægju með hann. Samningurinn gildir frá 1. sept. 2011 til 31. ágúst 2015. Þörf 

hefði verið á gerð slíks samnings og tengsl Málnefndar og Árnastofnunar og verkaskipting 

orðin skýrari en áður. Formaður Íslenskrar málnefndar og forstöðumaður Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, Guðrún Nordal, skrifuðu undir samninginn 28. mars. 

 

3. Kynning á vinnu við málstefnu Stjórnarráðsins 

Haraldur kynnti drög að málstefnu Stjórnarráðsins og rakti sögu málsins (sjá fg. stj. ÍM 

2/2012, 2. lið, stj. ÍM 3/2012, 3. lið, stj. ÍM 4/2012, 1. lið). Lagt væri þar til að erindi t.d. 

utanríkisráðherra, sem flutt væru í útlöndum, yrðu þýdd og birt á vefsíðum Stjórnarráðsins. 

Einnig er lagt til að skýrslur til alþjóðastofnana á útlensku verði þýddar á íslensku og að í 

Stjórnarráðinu verði stofnuð málnefnd með fulltrúum allra ráðuneyta. Hilmari fannst óljóst í 

drögunum hver ætti að sjá um og fjármagna endurmenntun starfsmanna. Haraldur sagðist sjá 

fyrir sér að fyrirhugaður málfarsráðunautur skipulegði endurmenntun starfsmanna. Hilmar 

lagði til að sérgreinar í málstefnunni um aðgengi fatlaðs fólks að efni Stjórnarráðsins yrðu 

felldar undir almenna grein um aðgengi og það var samþykkt. Rætt var um notkun þéringa hjá 

Stjórnarráðinu og var Málnefndin sammála um að ekki væri skynsamlegt að fjalla um einstök 

atriði eins og þéringar í málstefnunni. Frekar mætti vísa í leiðbeiningarefni um slíkt, t.d. á 

vegum málræktarsviðs Árnastofnunar. 

 

4. Kynning á META-NORD 



Eiríkur sagði frá máltækniverkefninu META-NORD sem norrænar þjóðir og baltneskar taka 

þátt í. Megináhersla í verkefninu væri á að vekja fólk til vitundar þannig að það gerði kröfu 

um að fá að nota íslensku á öllum sviðum tölvunotkunar. Fólk ætti ekki að láta það yfir sig 

ganga að hafa hvorki tölvuviðmót á íslensku né til dæmis búnað sem bendir á villur í málfari 

(málrýna). Íslendingar hafa notið þess hingað til að hægt hefur verið að nota íslensku á öllum 

sviðum en slíkt gæti breyst fljótt ef Íslendingar dragast aftur úr í máltækni. Einnig verður í 

META-NORD-verkefninu komið upp ýmsum söfnum og málföngum í verkefninu sem nýtast 

í máltækni. Eiríkur greindi einnig frá velheppnuðu máltækniþingi ÍM, Máltækniseturs og 

META-NORD sem haldið var 28. apríl. Upptökur fyrirlestra eru aðgengilegir á síðunni 

http://www.malfong.is/Malthing/.  

 

5. Málræktarþingið í nóvember 

Haraldur, Hilmar og Sæmundur greindu frá undirbúningi fyrirhugaðs málræktarþings í 

nóvember (sjá fg. stj. ÍM 2/2012). Stefnt er að því að það verði haldið á degi íslenskrar tungu 

16. nóvember kl. 10–12.  

 

6. Sameiginlegur fundur með Málnefnd um íslenska táknmálið 

Formaður ÍM sagði fyrst stuttlega frá verkefnum Málnefndarinnar og skipulagi starfsins, m.a. 

stefnuskrá ÍM, árlegri ályktun og málræktarþingi. Valgerður kynnti síðan starf Málnefndar um 

íslenska táknmálið. Haldnir hafa verið sex fundir hingað til í nefndinni. Send hefur verið 

framkvæmdaáætlun til ráðuneytis um aðgerðir og stórefldar rannsóknir á íslensku táknmáli. 

Lagt er þar til að ráðinn verði starfsmaður eða samverkamaður nefndinni til aðstoðar. 

Meginverkefni nefndarinnar er að stuðla að því að íslenska táknmálið verði jafnrétthátt og 

íslenska. Tryggja þarf rétt fólks til máls. Móðurmálskennsla er brotakennd í grunnskólum og 

kennsla í táknmáli bætist við annað nám. Auk þess eru fjölmörg önnur mál sem þarf að beita 

sér fyrir og ýmislegt samræmingarstarf á þessu sviði verður mikilvægt í framtíðinni. Um 250–

300 táknmálsnotendur eru núna á Íslandi. Valgerður sagði að tenging og samstarf við Íslenska 

málnefnd væri mjög mikilvægt fyrir Málnefnd um íslenska táknmálið. Ari Páll sagði að leggja 

þyrfti áherslu á að íslenskt táknmál sé hluti af íslenskri menningu en ekki 

heilbrigðisvandamál. Margir hafa áhyggjur af því að ofuráhersla á kuðungsígræðslur verði 

ofan á hér á landi eins og í Danmörku. Afleiðingar þessa gætu orðið að sumir verði mállausir, 

þ.e. tali hvorki íslensku né íslenskt táknmál. Nefnt var að íslenska táknmálið væri eina 

hefðbundna minnihlutamálið hér á landi. Leggja þyrfti áherslu á það í fyrirhugaðri málstefnu 

Stjórnarráðsins að íslenska táknmálið hefði aðra stöðu en innflytjendamál eins og pólska. 

Ragnheiður Bóasdóttir greindi frá því að nýlega hefði verið skrifuð skýrsla 

framkvæmdarnefndar þar sem staða fólks með heyrnarskaða var kortlögð. Annar vinnuhópur 

var nýlegar skipaður af ráðuneytinu til að vinna úr niðurstöðum skýrslunnar.  

 

Að lokum var rætt um málstefnu Stjórnarráðsins. Ákveðið var að nefndirnar tvær sendu 

sameiginlega inn tillögu um hana. 

 

7. Önnur mál 

Formaður greindi frá því að samstarfssamningur milli mennta- og menningarmálaráðuneytis 

og ÍM væri í smíðum sem myndi gilda til 2015. Samkvæmt honum fengi Íslensk málnefnd 

þrjár milljónir króna á ári frá ráðuneytinu til verkefna sinna.  

  

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17.00. 

 

 
Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

             sign.            sign. 
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