
 

 

Stjórn Íslenskrar málnefndar               5/2012 

 

  

 

Fundargerð 

 

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

íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, miðvikudaginn 8. maí 2012 og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: 

Guðrún Kvaran (formaður), Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir 

(ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) 

frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

Þetta gerðist: 

 

1. Samningur ÍM og mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

Rætt var um drög að samningi mennta- og menningarmálaráðuneytis við Íslenska málnefnd um 

ráðstöfun styrktarframlags í fjárlögum (sjá fg. ÍM 1/2012, 7. lið). Íslensk málnefnd óskar eftir því í 

fylgiskjali að Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum fari með fjármál hennar. Þóknun fyrir 

nefndarsetu mun fara eftir viðmiði þóknananefndar. Drögin voru samþykkt af stjórn ÍM. 

 

2. Máltækni á Íslandi. 

Í framhaldi af velheppnaðri ráðstefnu ÍM, Máltækniseturs og META-NORD 27. apríl, Máltækni fyrir 

alla, var rætt um að Íslensk málnefnd gæti í samvinnu við Máltæknisetur sent inn tillögur til mennta- 

og menningarmálaráðuneytis um aðgerðir í máltækni. ER nefndi að meðal brýnna verkefna væru gerð 

málrýnis (e. grammar checker) og málgreinis. Stjórnin samþykkti að ER semdi drög að bréfi ÍM og 

Máltækniseturs um þessar aðgerðir. 

 

3. Frá fundi mennta- og menningarmálaráðherra um spjaldtölvur 7. maí. 

Formaður greindi frá fundi mennta- og menningarmálaráðherra 7. maí með hagsmunaaðilum um stöðu 

íslensku í spjaldtölvum sem formaður, HB og ER tóku þátt í af hendi ÍM. Umræðan snerist bæði um 

notendaviðmót og efni. Vandinn væri meðal annars lítið framboð af íslensku kennsluefni. Skiptar 

skoðanir voru á fundinum um mikilvægi íslensku í tölvum. 

 Í framhaldi af fundinum er mikilvægt að huga að því hvernig best væri að koma á framfæri 

árlegri ályktun Málnefndarinnar í nóvember sem núna á að fjalla um tölvumál. Lagt var til að auk 

ályktunar Málnefndarinnar um tölvumál yrðu þingmenn látnir fá skýrslu META-NORD um stöðu 

máltækni á Íslandi. Einnig var nefnt að huga þyrfti að því að auglýsa íslenskt tölvuviðmót í haust í 

tengslum við haustútsölur á tölvum. 

  

4. Málstefna stjórnarráðsins (frh.). 

HB sagðist hafa sent drög að málstefnu Stjórnarráðsins til Málnefndar um íslenska táknmálið (sjá fg. 

ÍM 1/2012, 3. lið). Stefnt er að því að málnefndirnar sendi málstefnuna sem fyrst til Stjórnarráðsins. 

 

5. Málræktarþing í nóvember (frh.). 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 4/2012, 2. lið. Formaður hefur rætt við mennta- og 

menningarmálaráðherra um fyrirhugað málræktarþing unga fólksins. Ráðherra lýsti yfir miklum áhuga 

á fyrirhuguðu þingi og óskaði eftir fundi um málið með undirbúningsnefnd þess. Ákveðið var að 

Haraldur hefði fljótlega samband við ráðherra um samstarf. Einnig þyrfti að ræða fljótt við 



Mjólkursamsöluna og óska eftir stuðningi hennar við málræktarþingið, m.a. hvað varðar veitingar og 

kynningu. Ákveðið var að formanni ÍM og JBS yrði bætt við undirbúningsnefnd málræktarþingsins. 

 ER sagði að það mætti athuga hvort MS vildi setja spurningar í tengslum við málræktarþingið 

eða efni tengt máltækni á mjólkurfernur. 

  

6. Þing norrænna málnefnda á Íslandi 2013. 

Huga þarf fljótlega að skipulagi norræna málnefndaþingsins á Íslandi á næsta ári. Stjórn ÍM leggur til 

að viðfangsefni þingsins á Íslandi á næsta ári verði máltækni á Norðurlöndum og samstarf 

Norðurlandaþjóða. Norðurlönd geta ekki reitt sig á samkeppnisöfl á þessu sviði og nauðsynlegt að þær 

standi saman, t.d. með stofnun norræns máltæknisjóðs. Slíkt gæti einnig styrkt starf META-NORD. 

Taka þarf saman smátexta um þetta og senda Skrifstofu um norrænt tungumálasamstarf (Nordisk 

Sprogkoordination). 

 Stefnt verður að því að þingið verði annaðhvort haldið síðustu vikuna í ágúst eða fyrstu vikuna í 

september á næsta ári. 

 

7. Önnur mál. 

a) Heimasíða Málnefndarinnar 

Formaður sagði að brýnt væri að endurnýja heimasíðu Málnefndarinnar, www.íslenskan.is. Stefnt er 

að því að flytja hana yfir í WordPress-vefumsjónarkerfið. JBS ætlar að athuga með færslu núverandi 

síðu, sem nú er geymd hjá RHÍ, yfir í slíkt kerfi. Formaður bað stjórnina um að fara yfir efni á 

heimasíðunni og leggja til viðbætur og breytingar. 

 

b) Þýðingaminni 

HB sagði frá því að Tryggvi Björgvinsson, tölvuverkfræðingur hjá mennta- og menningar-

málaráðuneyti, hefði sagt sér frá fyrirhuguðu verkefni um að koma upp opnu safni yfir þýðingaminni í 

hugbúnaðarþýðingum. Þýðingaminni eru gagnasöfn af samhliða textabútum tveggja eða fleiri 

tungumála (sjá http://tos.sky.is/tos/to/word/isl/7617/). 

 

c) Þýðing laga um íslenska tungu 

JBS sagði að fyrirspurn hefði borist frá Skrifstofu um norrænt tungumálasamstarf um hvort lög um 

stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (61/2011) hefðu verið þýdd á skandinavísk mál. JBS 

spurðist fyrir um þetta í mennta- og menningarmálaráðuneyti. Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir þar greindi 

frá því að engin opinber þýðing hefði verið gerð á lögunum en það stæði til.  

 

Mál til bókunar. 

Formaður sendi á vegum ÍM nefndasviði Alþingis 1. maí umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011. Ekki þótti ástæður til athugasemda þar sem efni frumvarpsins snertir 

ekki verksvið Málnefndarinnar. 

 

Fundi var slitið kl. 16.10. 

 

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

         sign.               sign. 
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