
Nd. 704. Nefndarálit [115. mál]
um frv. til laga um Íslenska stafsetningu.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

A fundi menntamálanefndar 7. þ. m. felldi meiri hluti nefndarmanna tillögu
um að nefndin tæki til afgreiðslu, auk þessa máls, einnig 194. mál, frumvarp mennta-
málaráðherra til laga um setningu reglna um íslenska stafsetningu. Minni hlutinn
telur, að þessi afstaða meiri hlutans sé í alla staði óeðlileg. Frumvörpin tvö fjalla
um sama efni, en með svo gerólíkum hætti, að sú aðferð, sem lagt er til í öðru frum-
varpinu að viðhöfð sé um meðferð stafsetningarmála, útilokar í reynd þá málsmeð-
ferð sem tillaga er gerð um í hinu. Mælir því bæði eðli máls og sanngirni með því
að deildin fái tækifæri til að fjalla um frumvörpin jöfnum höndum.

Þetta mál gerir að verkum, ef samþykkt verður, að sá háttur er upp tekinn að
Alþingi ákveði einstök atriði stafsetningar og setji stafsetningarreglur með löggjöf.
Frumvarp menntamálaráðherra kveður aftur á móti á um fyrirkomulag og meðferð
á setningu reglna um stafsetningu, með þeim hætti að endurskoðun gildandi reglna
og tillögur um breytingar á þeim sé í höndum menntamálaráðuneytisins. Skal ráðu-
neytið um það efni leita tillagna nefndar, sem skipuð sé mönnum með sérþekkingu
á málvísindum og reynslu af móðurmálskennslu. Aður en ráðuneytið setur reglur
þannig undirbúnar, skal það samkvæmt frumvarpinu afla til þess heimildar sam-
einaðs Alþingis í formi þingsályktunar.

Fram til þessa hefur stafsetningarmálum verið skipað á þann veg, að mennta-
málaráðuneytið hefur sett stafsetningarreglur að fengnum tillögum málvísindamanna
og móðurmálskennara. Eðlilegt er, eftir þær deilur sem síðasta ákvörðun um staf-
setningarreglur hefur vakið, að settar séu lagareglur um meðferð stafsetningarmála
og afgreiðslu og beri stafsetningarreglur að lokum í heild undir Alþingi.

Allt annað mál er að löggjafinn fjalli um einstök atriði stafsetningar út af fyrir
sig, eins og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi Gylfa Þ. Gíslasonar o. fl. Sé farið út
á þá braut verður ekki aftur snúið, Því slíkt fordæmi opnar gáttir fyrir togstreitu
þing eftir þing um þau atriði stafsetningar sem deilum kunna að valda hverju sinni,
og gætu úrslit orðið sitt á hvað eftir breyttri skipan Alþingis. Ekki er um það deilt
að hæfileg festa í stafsetningu er eftirsóknarverð, en jafnljóst er hitt að breytingar
hljóta á henni að verða í rás tímans. Ber því að hugleiða afleiðingar mismunandi
starfsaðferða við ákvörðun stafsetningar, en ekki líta einvörðungu á einstök stafsetn-
ingaratriði, sem menn vilja hnekkja eða hefja til gildis.

Það er því tillaga okkar, sem skipum minni hluta menntamálanefndar, að málið,
sem hér liggur fyrir, verði afgreitt með svolátandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem ákvæði þessa máls fela í sér lagasetningu um einstök atriði stafsetn-
ingar, en fyrir deildinni liggur einnig frumvarp Um meðferð stafsetningarmála í heild,
sem gerir ráð fyrir lokaákvörðun Alþingis um stafsetningarreglur í formi þings-
ályktunar, tekur deildin þetta mál af dagskrá, en tekur í staðinn á dagskrá fyrsta
fundar næsta fundardag 194. mál, frumvarp menntamálaráðherra til laga um setn-
ingu reglna um íslenska stafsetningu.
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