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Fundargerð 

 

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

sonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 12. júní 2012 og hófst kl. 14.30. 

Fundinn sátu: Guðrún Kvaran (GK) formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, 

Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir. Anna Sigríður Þráinsdóttir mætti 

ekki. Hilmar Hilmarsson var viðstaddur 1. lið. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

 

1. Málræktarþing 2012 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 5/2012, 5. lið. Hilmar, HB og GK þinguðu 12. júní með Katrínu 

Jakobsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, og Guðna Tómassyni, Jónu Pálsdóttur og 

Áslaugu Dóru Eyjólfsdóttur, starfsmönnum ráðuneytisins, um málræktarþing unga fólksins í 

nóvember. Mennta- og menningarmálaráðherra var mjög áhugasamur um þingið og 

reiðubúinn að liðsinna Málnefndinni við verkefnið með ýmsum hætti.  Ákveðið hefur verið að 

leigja sal í Laugardalshöll fyrir málræktarþingið, enda er höllin í göngufæri við skólana þrjá 

sem taka þátt í þinginu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið mun greiða leigu salarins. 

Fljótlega verður haft samband við Mjólkursamsöluna um hugsanlegt samstarf, m.a. um 

veitingar og kynningu á þinginu. 

 

2. Málstefna Stjórnarráðsins 

HB kynnti lokadrög að málstefnu Stjórnarráðs Íslands. Haraldur hefur fellt inn í hana efni frá 

Málnefnd um íslenska táknmálið (sjá fg. stj. ÍM 5/2012, 4. lið). Farið var yfir drögin og m.a. 

lögð til sú breyting að fast verði kveðið á um það í þeim að málfarsráðgjafi starfi hjá 

Stjórnarráðinu. Formaður ÍM og formaður Málnefndar um íslenska táknmálið munu senda 

sameiginlegt bréf til ráðuneytis með drögunum. 

 

3. Málnefndafundur og -þing 2013 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 5/2012, 6. lið. JBS sýndi stjórninni tölvuskeyti frá Bodil Aurstad, 

sem stýrir Skrifstofu um norrænt tungumálasamstarf (Nordisk Sprogkoordination), þar sem 

kemur fram að gestgjafi hvers málnefndaþings ráði mestu um efni eða þema þess. Íslensk 

málnefnd mun leggja til að viðfangsefni málnefndaþingsins á Íslandi 2013 verði máltækni á 

Norðurlöndum (Sprogteknologi i Norden). Einnig var rætt um að nýta þingið til að afla því 

fylgis að stofnaður yrði öflugur samnorrænn máltæknisjóður. Ákveðið var að 

málnefndaþingið 2013 á Akureyri yrði haldið í lok ágúst.  

 

4. Staða stafsetningarnefndar 

Vinna nýrrar stafsetningarnefndar við gerð nýrra ritreglna Íslenskrar málnefndar hófst í 

september í fyrra og hefur nefndin haldið 18 fundi fram að þessu. Fyrri stafsetningarnefnd 

starfaði frá nóv. 2009 til sept. 2010. Sú nefnd lagði fram drög að köflum um lítinn og stóran 

staf, eitt orð eða fleiri og kommusetningu á fundi Íslenskrar málnefndar 14. október 2010 (sjá 

fg. ÍM 2/2010, 3. lið). HB greindi frá vinnu núverandi stafsetningarnefndar við endurskoðun 

ritreglna Málnefndarinnar og sýndi kafladrög. HB sagði að vinnan hefði reynst efiðari og 



tímafrekari en búist var við. HB sagði að stafsetningarnefndin teldi mikilvægt að semja reglur 

sem yrðu líkari kennsluefni eða kennslubók en reglugerð. Stafsetningarauglýsingin frá 1974 

væri í raun reglur skrifaðar af málfræðingum fyrir málfræðinga. Stafsetningarnefndin hyggst 

skila tillögum sínum til Málnefndarinnar í haust. Formaður lagði til að kannað yrði hvort 

halda mætti málþing næsta vetur til að kynna stafsetningartillögurnar. 

 

5. Þemaefni 2012 – tölvur (staðan) 

Efni árlegrar ályktunar Málnefndarinnar verður íslenska og tölvur. Mennta- og 

menningarmálaráðherra og Mörður Árnason alþingismaður hyggjast ræða um ályktunina á 

Alþingi 15. nóvember. Huga þarf vel að því að kynna ályktunina vel en kynning hennar hefur 

ekki gengið nægilega vel á síðustu árum. Stefnt er að því að ályktunin verði tilbúin fyrir 1. 

nóvember. 

 

6. Erindi til Rannís 

Sigrún Helgadóttir hafði samband við formann og benti á að þegar skilað væri umsókn á 

vefsíðu Rannsóknasjóðs Íslands (Rannís) bærist svar á ensku. Slíkt væri mjög óeðlilegt. 

Formaður ÍM mun senda bréf til sjóðsins og gera athugasemd við þetta. 

 

7. Önnur mál 

Mál til bókunar 

Formaður sendi á vegum ÍM nefndasviði Alþingis 6. maí 2012 umsögn um þskj. 1186 –748. 

mál, frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Bent er á það í umsögninni 

að hvorki í lagatextanum né í athugasemdum sé minnst á málfarsráðunaut. Ef Ríkisútvarpinu 

sé ætlað að leggja rækt við íslenska tungu (sbr. 1. gr. og 3. gr. væntanlegra laga) sé afar 

mikilvægt að textahöfundar stofnunarinnar geti leitað ráða hjá málfarsráðunaut og að 

málfarsráðunautar geti gert athugasemdir við meðferð tungunnar hvar sem er innan 

Ríkisútvarpsins ef þurfa þykir. 

 

Formaður sendi á vegum ÍM nefndasviði Alþingis 9. maí 2012 umsögn um þskj. 1048 – 654. 

mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um bókmenntasjóð og fleira, nr. 91/2007 

(Miðstöð íslenskra bókmennta).  

 

Fundi var slitið kl. 16.00 

 

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

         sign.               sign. 


