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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar á Neshaga 16 þriðjudaginn 13. apríl 2010 og 

hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Þórarinn Eldjárn varaformaður, Haraldur Bernharðsson, 

Sigurður Konráðsson og Steinunn Stefánsdóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Verkefni Svía – frh. umræðu. 

Áfram var rætt um skýrsluna Språksituationen i Sverige 2009. Mikið er af tölfræðilegum 

upplýsingum í henni. Rætt var um að hún gæti verið gagnleg fyrirmynd fyrir ritun skýrslu 

Málnefndarinnar við starfslok.  

 

2. Væntanleg skýrsla Íslenskrar málnefndar við starfslok 

Nefnt var að það vantar tölfræði um ýmis svið íslenskunnar, sem tengjast athugun á stöðu 

íslenskunnar á hverjum tíma, nokkurs konar Hagtölur íslenskrar tungu, og breytingar á þeim 

frá ári til árs. Miklar upplýsingar um þetta eru örugglega fyrir hendi hjá Hagstofunni og fleiri 

stofnunum en safna þarf þeim saman. Gott væri t.d. ef málræktarsviðið safnaði árlega saman 

tölfræðiupplýsingum um stöðu tungunnar fyrir gerð ályktunar um stöðu málsins. 

Rætt var um að fljótlega þyrfti að hefja ritun lokaskýrslunnar. 

 

3. Rekstrargrundvöllur Íslenskrar málnefndar 

Rætt var um að það þyrfti að hugsa upp á nýtt hlutverk stóru Málnefndarinnar og virkja hana 

meir. Núverandi fyrirkomulag Íslenskrar málnefndar væri óviðunandi. Hugsanlega mætti 

skipta henni niður í verkefnahópa sem fengju tiltekin verkefni. Aukið fé til nefndarinnar er 

hins vegar forsenda fyrir slíkri breytingu. 

Rætt var um breytt fyrirkomulag á málræktarþingi Íslenskrar málnefndar. Breyta mætti 

því úr hátíðarsamkomu í ráðstefnu þar sem haldin yrðu t.d. erindi um málstefnu. Gott væri 

einnig t.d. að geta keypt auglýsingu í dagblað til að auglýsa viðurkenningarhafa á 

málræktarþinginu. Ekkert slíkt kynningarstarf væri hins vegar mögulegt vegna fjárskorts.  

Rætt var um heppilegan tíma fyrir útgáfu á ályktun um íslenska tungu og hvort frekar 

á að kynna hana á málræktarþingi eða degi íslenskrar tungu ef það fer ekki saman. Allir voru 

sammála um að í slíkum tilvikum ætti frekar að kynna ályktunina á málræktarþinginu. 

Gott væri að fá fund með forstöðumanni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum til að ræða um verkaskiptingu milli Íslenskrar málnefndar og málræktarsviðs. 

 

4. Önnur mál 

Steinunn hrósaði rannsóknarnefnd Alþingis fyrir gott og skýrt mál á nýútkominni 

rannsóknarskýrslu. Haraldur hrósaði Flugleiðum (Icelandair) fyrir kynningu á íslenskri tungu í 

farþegarými, m.a. á drykkjarmálum. Varaformaður, sem er áheyrnarfulltrúi Íslenskrar 

málnefndar í örnefnanefnd, greindi frá vinnu starfshóps um val örnefna á gossvæðinu á 

Fimmvörðuhálsi. 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.00. 

 

Þórarinn Eldjárn       Jóhannes B. Sigtryggsson  

sign.        sign. 

 


