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Fundargerð 

 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi á Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, miðvikudaginn 17. apríl 2012 og hófst kl. 14.30. Fundinn 

sátu: Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Steinunn 

Stefánsdóttir (SS) og Stanisław J. Bartoszek (SB). Guðrún Kvaran, Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður 

Dagný Þorvaldsdóttir tilkynntu forföll. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna Magnús-

sonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Málstefna Stjórnarráðs Íslands (frh.) 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 2/2012, 2. lið, stj. ÍM 3/2012, 3. lið. Guðrún Kvaran, Haraldur 

Bernharðsson og Eiríkur Rögnvaldsson funduðu 14. mars með Tómasi Heiðar, þjóðréttarfræðingi í 

Stjórnarráðinu, og Gunnhildi Stefánsdóttur hjá Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis. Meðal annars var 

rætt um hvort afmarka mætti betur en nú er undanþágur frá því að alþjóðasamningar séu þýddir á 

íslensku. Undanþágur frá þýðingum styðjast við 3. og 4. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingar-

blað. Áður var farið eftir birtingalögum. Tómas var á því að núverandi fyrirkomulag á þessu væri ekki 

slæmt og líklega ónauðsynlegt að breyta því. Á fundinum voru allir sammála um að leggja bæri 

áherslu á að allt efni sem birt væri hjá Stjórnarráðinu yrði á íslensku. Í málnefnd Stjórnarráðsins væri 

einnig mikilvægt að hafa nándarfyrirkomulag, þ.e. að hvert ráðuneyti ætti fulltrúa í henni. 

 Stjórn ÍM ræddi síðan um drög að málstefnu Stjórnarráðsins og þá sérstaklega hvort nota eigi 

þéringar í útsendu efni þess. Vel væri hægt að hafa formlegt vandað ritmálssnið án þéringa í íslensku 

og hefð væri fyrir því í málinu. Framandleiki þéringa ylli einnig vandræðum og þær svöruðu varla 

kröfum um málskýrð. Líklegt er að ef þær yrðu lagðar niður hjá Stjórnarráðinu legðist notkun þeirra 

alveg af í opinberum textum. Flestir voru á því að rétt væri að leggja þéringarnar niður. SB varaði þó 

við því að leggja þær niður og mælti með íhaldssemi hvað þetta varðar. 

 Ákveðið var að vísa þessu máli til frekari umræðu á næsta fundi Íslenskrar málnefndar í maí. 

 

2. Málræktarþing í nóvember (frh.) 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 8/2011, 3. lið, fg. stj. ÍM 2/2012, 1. lið, fg. stj. ÍM 3/2012, 1. lið. HB 

þingaði 28. mars með Hilmari Hilmarssyni, Sæmundi Helgasyni og Jóhanni Björnssyni 

heimspekikennara um fyrirhugað málræktarþing unga fólksins. Rætt hefur verið við stjórnendur 

þriggja grunnskóla, Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Réttarholtsskóla, um að nemendur þar í 10. 

bekk tækju þátt í umræðum um málrækt sem stýrt yrði af Jóhanni og fleirum. Rætt yrði um spurningar 

eins og: Hvers virði er að hafa dægurlagatexta á íslensku? Hvers virði er að hafa tölvuumhverfi á 

íslensku? Að lokum yrði dagskrá skipulögð af Málnefndinni með heilum árgangi úr þessum skólum 

þar sem fulltrúar nemenda lýstu sínum sjónarmiðum. Einnig yrðu fengnir gestir á þingið, til að mynda 

tónlistarmenn og uppistandarar. 

 

3. Fundur Íslenskrar málnefndar og málnefndar um íslenskt táknmál fimmtudaginn 3. maí 

Á fundinum þarf að ræða um ýmis mál sem stjórn ÍM hefur unnið að, m.a. samstarfssamning 

Árnastofnunar og ÍM, drög að reglugerð um ÍM og málræktarþing unga fólksins í nóvember. 

 

 

 



4. Fundur málnefndanna í ágúst 

Rætt var um fyrirhugað erindi ASÞ á málnefndaþinginu í Noregi um skjásetningu og talsetningu á 

Íslandi. Eftir málnefndaþingið mætti e.t.v. hafa samband við nýstofnaða fjölmiðlanefnd og ræða m.a. 

um viðmið um talsetningu. 

 

5. Málþingið Máltækni fyrir alla föstudaginn 27. apríl 

HB sagði stuttlega frá væntanlegu þingi ÍM, Máltækniseturs og META-NORD um máltækni. 

 

6. Önnur mál 

a) Jákvætt svar barst frá mennta- og menningarmálaráðuneyti 26. mars 2012 við ósk ÍM og Samtaka 

móðurmálskennara um að þinga með ráðherra um stöðu íslenskrar tungu gagnvart spjaldtölvum og 

lesbrettum í grunnskólum. Haldinn verður fundur í byrjun maí með hagsmunaaðilum. 

 

b) Kynnt voru á fundinum tvö rit sem Sænska málnefndin gaf nýlega út: Vägledningen för flerspråkig 

information og Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen. 

 

 

 

Fundi var slitið kl. 16.05. 

 

 

Haraldur Bernharðsson       Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


