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Efni: umsögn um þingskjal 363, 331. mál.

íslenskri málnefnd hefur borist til umsagnar finmvarp til laga um Stofhun íslenskra fræða — 
Ámastofnun. Bent skal á að skipunartími málnefndarinnar rann út 31. desember en þar sem 
bréfið barst nefndinni í hendur fyrir þann tíma telur hún sér skylt að svara því í því umboði 
sem hún hafði þá.

Tcxtijrumvarpsins:

Aðeins ein grein frumvarpsins snýr að íslenskri málnefnd sérstaklega, 9. gr. Þar kemur fram 
að nefiidin skuli semja íslenskar ritreglur sem gilda eigi m.a. um stafsetningarkennslu í 
skólum. Þetta eru nýmæli sem málnefndin fagnar. Söguleiðis telur málnefiidin mikilvægt að 
fest sé í lög að íslensk málnefnd geri tillögur til ráðuneytisins um málstefnu. Það er löngu 
orðið brýnt að íslendingar eignist opinbera málstefnu sem unnt sé að vísa til þegar þörf 
krefur.

15 einstaklingar skipa málnefndina og er það sama tala og verið hefur. Þeir aðilar 
sem tilnefna í nefndina eru aðrir en áður en nefndin gerir ekki athugasemdir við 
tilnefningaraðila.

Athugasemdir við texta frumvarpsins:

Með gildistöku nýs fhimvarps falla niður lög um íslenska málnefnd nr. 2 frá 1990 með 
áorðnum breytingum. I þeim lögum kemur vel fram hvert hlutverk Islenskrar málnefhdar eigi 
að vera og telur nefndin að þau lög hafi nýst henni vel. Sum af fyrri verkefnum nefndarinnar 
flytjast nú yfir til hinnar nýju stofnunar og telur málnefndin að lítið verði eftir af fyrri 
viðfangsefnum. Stafsetningarreglum ætti að breyta eins sjaldan og unnt er til þess að festa 
komist á réttritun í landinu. Meginverkefni nefndarinnar verður þá að veita stjómvöldum 
ráðgjöf um málefiii íslenskrar tungu, gera tillögur um málstefnu og álykta árlega um stöðu 
tungunnar.

í texta fiumvarpsins er þess ekki getið að málnefhdin geti haft stjóm en í eldri lögum 
var kveðið á um að íslensk málnefnd hefði fimm manna stjóm. Su stjóm fundaði 
mánaðarlega og skipulagði starfið hittist einu sinni til tvisvar árlega

Aragötu 9, ÍS 1Q1 Rcykjawk
Sími 552 8530 - Bréfasími 562 2699 

Kennitála: 460876-0449



og ofitar ef þörf var á. Viðfangsefnin voru mjög margvísleg. Meðal fastra verkefna var árlegt 
málræktarþing sem hefur unnið sér sess í íslensku málræktarstarfi. Mjólkursamsalan, nú MS, 
hefur styrkt þingin rausnarlega og veitt að auki stúdent veglegan námsstyrk sem er langt 
kominn með lokaritgerð sem tengist íslensku máli. A undanfomum árum hefur málnefndin 
veitt viðurkenningu á þingum þessum fyrir vel heppnað nafh á fyrirtæki og nú síðast einnig 
fyrir góðan auglýsingartexta. Báðar þessar viðurkenningar eru hugsaðar sem liður í íslenskri 
málrækt. Vægi þeirra yrði ekki hið sama kæmu þær frá Stofnun í íslenskum fræðum -  
Ámastofnun né heldur vægi málræktarþingsins. Málnefiidin hefur á liðnum áratugum öðlast 
ákveðinn sess í hugum fólks sem mikilvægt er að haldist óskaddaður.

Þegar menntamálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu kom fram í máli hans að ráð sé 
fyrir því gert að málnefiidin skipti með sér verkum og að innra starfið verði með svipuðum 
hætti og verið hefur. Þessu ber að fagna en ákjósanlegra hefði verið að þessa væri getið í 
lagatextanum sjálfum.

Sú málnefnd sem síðast starfaði (2002-2005) samþykkti stefiiuskrá fyrir starfstímabil 
sitt sem nálgast má á heimasíðu íslenskrar málstöðvar ('www.islenskan.isV Þar kemur fram 
hversu margvísleg viðfangsefnin hafa verið. Nefiidin lauk starfi sínu með skýrslu til 
menntamálaráðuneytis yfir þau verk sem unnin voru á síðustu fjórum árum og öll miðuðu að 
því að styrkja íslenska tungu á sem flestum sviðum. Ekki er Ijóst af frumvarpinu hver eigi í 
framtíðinni að styrkja hina daglegu málrækt, gera athugasemdir ef illa tekst til og hrósa þeim 
sem vel gerir. íslensk málnefnd þarf að geta starfað sjálfstætt til þess að mark verði tekið á 
tillögum hennar.

íslensk málnefhd vill einnig gera athugasemd við það að ekkert skuli tekið fram um 
menntun formannsins. Mikilvægt er að hann geti svarað faglega fyrirspumum um íslenskt 
mál, stýrt umræðum um íslenska málstefnu og komið fiam fyrir hönd stofnunarinnar þar sem 
ræða á um stöðu tungunnar.

Samkvæmt 2. gr., 7. lið gildandi laga um íslenska málnefnd á hún að hafa samstarf 
við aðrar málnefndir á Norðurlöndum og eiga fulltrúa á árlegum þingum ef við verður 
komið. Ekki kemur fiam í texta fiumvarpsins að hún geti haldið þessu samstarfi áfiam né 
heldur samstarfi við samtök evrópskra málræktarstofhana sem sinna málefnum þjóðtungna 
Evrópuríkja. í máli ráðherra kom fram að nefndin getur áfrarn tekið þátt í áðumefndu starfi. 
Því ber einnig að fagna en eins og í fyrri athugasemd hefði verið ákjósanlegra að þetta hefði 
verið fest í lagafrumvarpinu eða greinargerðinni.

Ekki kemur fram í frumvarpinu hver greiða skuli kostnað af störfum nefndarinnar. 
Fram til þessa hefur íslensk málstöð, sem er skrifstofa málnefndarinnar, haft fasta upphæð á 
fjárlögum og kostnaður af störfiim nefndarinnar hefiir verið greiddur af henni. Nú verður 
íslensk málstöð sameinuð ljórum öðrum stofnunum sem vinna á sviði íslenskra fræða og 
hefur hún þá ekki lengur eigin ráðstöfunarrétt yfir fé til málnefndarstarfsins. Mikilvægt er 
fyrir málræktarstarfið að íslensk málnefnd geti starfað sem sjálfstæðast, tekið ákvarðanir án 
þess að bera þær undir forstöðumann eða stjóm hinnar nýju stofnunar og hafit fé til 
ráðstöfunar eins og áður.

Fyrir hönd íslenskrar málnefiidar, 

Guðrún Kvaran formaður
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