
Nd. 8. Frumvarp til laga [3. mál]
um setningu reglna um íslenska stafsetningu.

Frá menntamálaráðherra.

1. gr.
Menntamálaráðuneytið setur reglur um íslenska stafsetningu. Skulu þær gilda

um stafsetningarkennsln í skólum, um kennslubækur útgefnar á kostnað ríkisins
eða styrktar af ríkisfé, svo og um embættisgögn sem lít eru gefin.

2. gr.
Um setningu reglna samkvæmt 1. gr. skal ráðuneytið leita tillagna nefndar

sem skal þannig skipuð: Einn tilnefndur af deildarráði heimspekideildar Háskóla
íslands úr hópi fastra kennara Háskólans í íslenskri málfræði, þ. e. prófessora.
dósenta og lektora, annar tilnefndur af íslenskri málnefnd úr hópi nefndarmanna.
en hinn þriðji af stjórn Félags íslenskra fræða, og skal hann vera móðurmáls-
kennari á grunnskóla- eða framhaldsskólastigi. Ráðherra skipar einn nefndarmanna
formann.

Heimilt er ráðuneytinu að leita umsagnar um tillögur nefndarinnar hjá öðrum
sérfróðum aðilum um Íslenska tungu og móðurmálskennslu.

3. gr.
Við framkvæmd laga þessaara skal þess gætt að stuðlað sé að æskilegri festu

í stafsetningu og reglum ekki breytt örar en nauðsynlegt þykir til samræmis við
eðlilega málþróun.

4. gr.
Áður en settar eru stafsetningarreglur eða gerðar breytingar á þeim skal anað

heimildar sameinaðs Alþingis í formi þingsályktunar.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Fvrir Alþingi 1975-76 (97. lög&!jafarhingi) lágu tvö lagafrumvörp varð-

andi íslenska stafsetningu: 1) frá Gylfa Þ. Gíslasyni, Sverri Hermannssyni, Þórarni
Þórarinssyni, Jónasi Árnasyni, Gunnlaugi Finnssyni og Ellert B. Schram (frv. til
laga um íslenska stafsetningu. þskj. 140. 115. mál) og frá menntamálaráðherra (frv.
til laga um setningu reglna um íslenska stafsetningu, þskj, 406. 194. mál). Hvorugt
frumvarpanna varð útrætt, en frv. á þskj. 140 var mikið rætt. þvi var visað til
ríkisstjórnarinnar skv. tillögu menntamálanefndar efri deildar og er álit nefndar-
innar (Þskj. 922) þannig:

"Nefndin hefur athugað frv. á þremur fundum. Á fyrsta fund nefndarinnar
komu tuttugu nðilar sem lýstu viðhorfum sinum til málsins og svöruðu fyrirspurn-
um. Nefndin leggur til, þar sem Iióst er að ekki vinnst timi til að afgreiða málið
á þessu þingi, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Jafnframt bendir nefndin á að hún telur rétt að menntamálaráðherra efni fl
þessu sumri til fundar með íslenskukennurum og öðrum sérfróðum mönnum um
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Íslenskt mál þar sem reynt verði að ná sem víðtækustu samkomulagi um megin-
stefnu varðandi stafsetningarreglur og ákvarðanatöku um breytingar á þeim.

Alþingi 18. maí 1976.

Axel Jónsson,
form., frsm.

Ingi Tryggvason.

Steinþór Gestsson,
fundaskr.

Ragnar Arnalds.

Jón Arm. Héðinsson.

Steingrímur Hermannsson.
Þorv. Garðar Kristjánsson."

Í framhaldi af ábendingu menntamálanefndar efndi menntamálaráðherra til
ráðstefnu að Hótel Sögu í Reykjavík laugardaginn 30. október 1976. Alþingismönn-
um var send skýrsla um ráðstefnuna.

Í byrjun ráðstefnu þessarar kynnti menntamálaráðherra hugmyndir að sam-
komulagi um breytingar á stafsetningunni. Þær fengu nokkrar undirtektir en þó
ekki almennan stuðning. Sama gildir raunar um aðrar hugmyndir sem fram komu
á ráðstefnunni og síðar á fámennari fundum menntamálaráðherra með málvísinda-
mönnum og islenskukennurum. Breytingar á reglum um stóran og litinn staf virtust
þó fá mestan hljómgrunn og mæta jafnframt minn stri andstöðu.

Hinn 28. júní síðastliðinn gaf menntamálaráðherra út auglýsingu um breytingu
á auglýsingu um íslenska stafsetningu nr. 132/1974 í þá veru að reglur um stóran
og lítinn staf eru færðar í svipað horf og venja hafði skapast um áður en fyrrgreind
auglýsing var gefin út. Engu öðru er haggað í auglýsingu þessari sem prentuð er
með frumvarpinu sem fylgiskjal. Í framhaldi af því, sem hér hefur verið rakið,
er frumvarp til laga um setningu reglna um íslenska stafsetningu flutt á ný óbreytt
en því fylgdi svofelld greinargerð:

"Með frumvarpi þessu er stefnt að því að setja ákveðin fyrirmæli um hvernig
standa skuli að því að setja reglur um íslenska stafsetningu. Ekki þykir eðlilegt
að binda það í löggjöf hvernig stafsetningu skuli háttað heldur séu um það ákvæði
í lögum hvernig ákvörðun um þau efni skuli bera að. Engin löggjöf er nú í gildi
um þessi mál og hafa því auglýsingar þær um íslenska stafsetningu, sem út hafa
verið gefnar þrisvar eða öllu heldur fjórum sinnum á þessari öld, ekki átt við
lagafyrirmæli að styðjast. Auglýsingar þær, sem hér um ræðir, eru þessar:
1) Auglýsing nr. 15/1918, um eina og sömu stafsetningu i skólum og á skólabókum.
2) Auglýsing um Íslenska stafsetningu, sbr. Lögbirtingablað nr. 9, 22. ár, 28. febrúar

1929.
3) Auglýsing nr. 272/1973, um afnám z, og
4) Auglýsing nr. 132/1974, um íslenska stafsetningu.

Þess ber að geta að auglýsing um afnám z, nr. 272/1973, var felld inn í aug-
lýsingu nr. 132/1974 með mjög smávægilegum breytingum, einkum orðalagsbreyt-
ingum.

Um einstakar greinar.
Um 1. gr.

í greininni er kveðið á um að menntamálaráðuneytið setji reglur um íslenska
stafsetningu og gildissvið slíkra reglna skilgreint.

Um 2. gr.
Hér er kveðið á um skipun nefndar sem leitað skuli til um tillögur áður en

stafsetningarreglum sé breytt. Gert er ráð fyrir að í nefndinni sitji menn með sér-
þekkingu á Íslenskri tungu og reynslu af kennslu móðurmálsins. Um verkefni fs-
lenskrar málnefndar, sem er einn tilnefningaraðila, er vísað til reglna um starf-
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semi hennar, nr. 49/1965 (sbr. og auglýsingu nr. 32/1966) sem prentaðar eru með
frumvarpinu sem fylgiskjal.

Síðari málsgrein greinarinnar lýtur að því að ráðuneytið geti leitað umsagnar
um tillögur nefndarinnar hjá ýmsum sérfróðum aðilum ef ástæða þykir til.

Um 3. gr.
Hér er lögð áhersla á að festa sé æskileg í stafsetningu og er greininni ætlað

að tryggja að þeirra sjónarmiða verði gætt við framkvæmd laganna.

Um 4. gr.
Með þessu ákvæði er ætlast til að þær stafsetningarreglur eða breytingar á

þeim, sem menntamálaráðuneytið hyggst gefa út að fengnum tillögum sérfræðinga,
sbr. 2. gr., verði hverju sinni lagðar fyrir sameinað Alþingi sem fylgiskjal með
tillögu til þingsályktunar um heimild handa ráðherra til þess að setja nýjar reglur
eða breyta gildandi reglum. Þannig er reynt að tryggja hvort tveggja að sjónarmið
sérfræðinga njóti sín en verði þó ekki gerð gildandi án þess að Alþingi hafi kynnt
sér þau og samþykkt.

Um 5. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa."

Fylgiskjal L
Stj.til1. B, nr. 49/1965.

REGLUR
um starfsemi íslenskrar málnefndar.

Með bréfi, dags. 30. júlí 1964, hefur menntamálaráðuneytið stofnað nefnd sem
vinna á að íslensku málverndarstarfi. Þessari nefnd, sem bera skal nafnið íslensk
málnefnd, eru settar eftirfarandi reglur:

1. gr.
íslensk málnefnd er ráðgjafarstofnun. Henni ber að veita opinberum stofnunum

og almenningi leiðbeiningar um málleg efni á fræðilegum grundvelli.
Af sérstökum verkefnum, sem henni ber að sinna, skulu þessi talin:

1. Nefndin skal annast söfnun nýyrða og útgáfu þeirra og jafnframt vera til
aðstoðar við val nýyrða og við nýyrðasmíði. Auk þess skal hún leitast við að
fylgjast með því hver nýyrði ná festu í málinu.

2. Nefndin skal hafa samvinnu við nýyrðanefndir sem einstök félög eða stofnanir
hafa sett á fót og vera þeim til aðstoðar.

3. Nefndin skal svara fyrirspurnum sem henni berast frá stofnunum eða ein-
staklingum og leitast við að hafa góða samvinnu við aðilja sem mikil áhrif
hafa á málfar almennings, svo sem blöð, útvarp og skóla. Allar fyrirspurnir og
svör skulu geymd i plöggum nefndarinnar.

4. Nefndin skal hafa samstarf við norrænu málnefndirnar og senda fulltrúa á hin
árlegu þing þeirra ef við verður komið.
Auk þess getur ráðuneytið falið málnefndinni önnur verkefni sem varða ís-

lenskt mál, svo sem stafsetningarmál, ráðgjafarstarf um útgáfu handbóka og kennslu-
bóka o. s. frv.

2. gr.
Í Íslenskri málnefnd skulu eiga sæti 3 aðalmenn og 1 varamaður, skipaðir af

menntamálaráðherra. Skulu 2 aðalmenn vera kennarar í íslenskum fræðum við
Háskóla Íslands eða starfsmenn við stofnanir Háskólans. A. m. k. einn aðalmanna
skal hafa lokið háskólaprófi í íslenskri málfræði sem sérgrein. Skipunartími nefndar-
innar er 4 ár. Nefndin kýs sér formann.
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3. gr.
Menntamálaráðuneytið ákveður þóknun til nefndarmanna, svo og til sérfræðinga

sem nefndin leitar til. Formaður annast fjárreiður nefndarinnar og gefur ráðu-
neytinu árlega skýrslu um þær. Hann ræður aðstoðarmann í samráði við nefndina
og semur um þóknun til hans í samráði við menntamálaráðuneytið.

Menntamálaráðuneytið 10. mars 1965.

Gylfi Þ. Gíslason.
Birgir Thorlacius.

Fylgiskjal II.
Stj.tið. B, nr. 261/1977.

AUGLÝSING
um breyting á auglýsingu nr. 132/1974 um íslenska stafsetningu.

9. gr. auglýsingarinnar orðist svo:
a) Þjóðaheiti, nöfn á íbúum landshluta (héraða, hreppa, borga og kaupstaða), nöfn

á mönnum kenndum við bæi eða forfeður, svo og nöfn á íbúum heimsálfa skal
rita með stórum staf, t. d. íslendingur, Austfirðingur, Keldhverfingur, Reykvík-
ingur, Seyðfirðingur, Stokkseyringur, Oddaverjar, Sturlungar, Knýtlingar, Ev-
rópumenn, Ameríkanar.

b) Hátíðanöfn skal því aðeins rita með stórum staf að fyrri hluti þeirra sé sérnafn,
1.d. Margrétarmessa, Þorláksmessa o. s. frv.

e) Um viðurnefni og nokkur önnur orð, samsett á sama hátt, gildir sama regla og
um hátíðanöfn, t. d. (Helgi) Hundingsbani, Hólsfjallahangikjöt, Vernerslögmál
o. s, frv. Viðurnefni leidd af staðanöfnum skal einnig rita með stórum staf ef þau
eru nafnorð, t. d. (Þorvaldur) Vatnsfirðingur, (Þórður) Hítnesingur, (Einar)
Þveræingur, (Ormur) Svínfellingur o. s. frv. Um viðurnefni almennt, sjá 10. gr.,
og hátíðanöfn, 15. gr.
10. gr. verði þannig:
Viðurnefni skal rita með litlum staf (sbr. þó Um stóran staf 9. gr. e-lið), t. d.

(Ari) fróði, (Jón) lærði, (Auðun) vestfirski o. s. frv.
11. gr. verði þannig:

a) Þjóðflokkaheiti skal rita með litlum staf, 1.d. mongðlí, indíáni, germani, slafi.
b) Tungumálaheiti og nöfn á mállýskum skal rita með litlum staf, t. d. íslenska,

vestfirska, jóska.
12. gr. verði þannig:

a) Nöfn á fylgismönnum stefna, jafnt stjórnmálastefna sem annarra, svo og nöfn
á fylgismönnum einstakra forystumanna skal rita með litlum staf, t. d. fram-
sóknarmaður, sjálfstæðismaður, alþýðuflokksmaður, sósíalisti, guðspekingur,
nýguðfræðingur, stalínisti, hitlersinni, maóisti, gaullisti o. s. frv.

b) Nöfn trúflokka og fylgismanna þeirra skal rita með litlum staf, t. d. múhameðs-
trú, múhameðstrúarmaður, kristin trú, kalvínstrú, húgenotti o. s. frv.
Auglýsing þessi öðlast þegar gildi.
Hafa skal hliðsjón af ákvæðum 42. gr. að því er varðar heimild til að nota

kennslubækur með fyrri stafsetningu.

Menntamálaráðuneytið 28. júni 1977.

Vilhjálmur Hjálmarsson.
Birgir Thorlacius.
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