
 

 

Stjórn Íslenskrar málnefndar              1/2012 

 

 

Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi á Stofnun Árna Magnús-

sonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 24. janúar 2012 og hófst kl. 

14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran formaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur 

Rögnvaldsson (ER), Haraldur Bernharðsson (HB) og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir (SDÞ). 

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

gerð. Gestir við fyrsta lið voru Sigrún Ólafsdóttir og Björn Sigurðsson, starfsmenn Stjórnar-

ráðsins. 

 

1. Umræða um málstefnu Stjórnarráðsins 

Samkvæmt nýlegum lögum um Stjórnarráð Íslands (nr. 115/2011, gr. 26) á forsætisráðherra 

að móta Stjórnarráðinu málstefnu í samráði við Íslenska málnefnd og eftir atvikum málnefnd 

um íslenskt táknmál. Sigrún Ólafsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu stjórnsýslu- og samfélags-

þróunar í forsætisráðuneytinu er tengiliður Málnefndarinnar í þessu máli. HB hafði tekið 

saman spurningar um málstefnu Stjórnarráðsins og sent Sigrúnu, m.a. um notkunarsvið 

íslensku þar. Sigrún og Björn Sigurðsson, vefstjóri Stjórnarráðsins, tóku saman svör við 

spurningum HB og veittu stjórn ÍM upplýsingar um stöðu íslenskunnar þar. Í stuttu máli má 

segja að engin skipuleg stefna sé í þessum málum í Stjórnarráði og ráðuneytum þess. Útsent 

efni þar er nær undantekningalaust á íslensku og miklar kröfur gerðar um íslenskukunnáttu 

nýrra starfsmanna. Fundargerðir væru alltaf á íslensku nema í undantekningartilfellum. 

Margar skýrslur væru hins vegar gefnar út af Stjórnarráðinu sem unnar væru utan þess. Málfar 

á þeim væri ekki samræmt. Yfirleitt væri útsent efni ekki prófarkalesið og hefði dregið úr 

slíkum lestri eftir efnahagshrunið 2008. Björn dreifði einblöðungi (Gátlisti fyrir skrif á vef 

Stjórnarráðs Íslands) sem hafður væri þar til hliðsjónar við vefskrif. Formaður minntist á að 

Málnefndin hefði fyrir nokkrum árum gert athugasemd við að birt hefði verið ýmislegt efni í 

Stjórnartíðindum (c-deild) á ensku. Skýr viðmið þyrftu að vera um slíkt. Stjórnin nefndi að 

gott væri ef ráðuneytin fengju í vinnu ritstjóra sem bæri ábyrgð á útsendu efni.  

 ER spurði hvort viðmót tölva í Stjórnarráðinu væri á íslensku. Björn sagði svo ekki vera 

nema í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Hann tók undir að það þyrfti að athuga með 

að taka upp íslenskt viðmót í öllum tölvum Stjórnarráðsins. ER benti á að í málstefnunni 

(Íslenska til alls), sem samþykkt var af Alþingi árið 2009, væri kveðið á um að taka ætti upp 

íslenskt tölvuviðmót hjá Stjórnarráðinu innan þriggja ára. 

 Mikilvægt er að vanda vel til vinnu við málstefnu fyrir Stjórnarráðið því að hún gæti 

orðið grunnur fleiri málstefna, m.a. hjá sveitarfélögum. 

 Stjórn ÍM mun halda áfram vinnu við málstefnu Stjórnarráðsins. Vinna við hana fellur 

ekki undir föst verkefni stjórnarmanna og stjórnarmenn þurfa því að skrá hjá sér tíma sem fara 

í hana. Reikningar verða sendir til ráðuneytis síðar. 

 

2. Drög að reglugerð Íslenskrar málnefndar 

Drögum að reglugerð um Íslenska málnefnd þyrfti helst að skila fljótlega til mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Reglugerð um Íslenska málnefnd og Íslenska málstöð var í gildi 

1990–2006. Formaður, varaformaður og ER fóru á fund 24. janúar í ráðuneytinu um málefni 

Málnefndarinnar. Þar kom fram að stefnt væri að því að ÍM fengi sérstaka fjárveitingu. Einnig 

væri mikilvægt að skýra betur en nú er tengsl ÍM og Árnastofnunar, þ.e. hvaða þjónustu 



nákvæmlega stofnunin ætti að veita nefndinni. Formaður og varaformaður munu fljótlega 

þinga með forstöðumanni Árnastofnunar um þessi mál. Stefnt er að því að lokið verði við 

reglugerðardrögin í febrúar. 

 

3. Máltækniþing 

ER lagði fram tillögu um að Málnefndin tæki þátt í fyrirhuguðu þingi um máltækni í vor með 

Máltæknisetri og Meta-Nord. Reynt yrði að höfða til almennings og nýleg máltækniverkefni 

kynnt, t.d. nýr talgervill Blindrafélagsins. Stjórnin tók vel í að taka þátt í þessu og gæti Mál-

nefndin til að mynda hugsanlega greitt hluta kostnaðar við að fá erlendan fyrirlesara á þingið. 

Formaður mun hafa samband við Sabine Kirchmeier-Andersen hjá danskri málnefnd og 

spyrja hana hvort hún sé tilbúin til að tala á þinginu. 

  

4. Önnur mál 

(a) Málræktarþing í nóvember 

Kalla þarf inn á næsta fund Sæmund Helgason og Hilmar Hilmarsson til að ræða þá hugmynd 

að halda næsta málræktarþing ÍM ásamt börnum og ungu fólki (sjá fg. 8/2011). 

 

(b) Barnabókasetur og lestrarátak 

SDÞ sagði frá vel heppnuðu lestrarþingi í Norræna húsinu sem haldið var nýlega (Alvara 

málsins: Bókaþjóð í ólestri). Hún greindi einnig frá því að Brynhildur Þórarinsdóttir hefði 

samt samband við sig og spurt hvort Málnefndin vildi styðja við nýtt Barnabókasetur og fyrir-

hugað lestrarátak þess (nostalgíulestur). Stjórn ÍM tók vel í þetta erindi en óskaði eftir nánari 

upplýsingum. 

Stjórn ÍM ákvað að falla frá fyrri áformum um að semja upplýsingabæklinga fyrir nýja 

foreldra um læsi og íslensku sem annað mál (sjá t.d. fg. ÍM 2/2011). Komið hefur í ljós að til 

eru nú þegar upplýsingabæklingar um lestur sem dreift er til nýrra foreldra. Málnefndin mun 

því frekar leggja áherslu á að styðja við lestrarátak eins og það sem Barnabókasetur hyggst 

standa fyrir.  

 

(c) Spjaldtölvur í grunnskólum 

ER greindi frá því að iPad-tölvur hefðu verið keyptar í sumum grunnskólum en viðmót þeirra 

væri á ensku. Samtök móðurmálskennara hyggjast senda bréf til Apple-umboðsins og hvetja 

til þess að viðmót í þessum tölvum verði þýtt á íslensku. Stjórn ÍM ákvað að senda einnig bréf 

sama efnis til umboðsins. 

 

 

Fleira var ekki gert. Fundi slitið kl. 16.45. 

 
 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


