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Umsögn íslenskrar málstöðvar um 
frumvarp til laga um 

Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun, 331. mál
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Til fróðleiks um tvær norrænar systurstofnanir 
Athugasemd í tilefni af umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis

II. Um 4. og 5. gr. frumvarpsins
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I. Almennt álit

Niðurstöður

• Undirritaður forstöðumaður íslenskrar málstöðvar er meðmæltur frumvarpinu 
enda er þar gert ráð fyrir nýrri stofnun á vettvangi íslenskra fræða og íslenskrar 
tungu sem verði öflugri en þær fimm stofnanir sem sameinaðar verða.

• Að mati undirritaðs er málræktarverkefnunum, sem talin eru upp í 
hlutverksgrein núgildandi laga nr. 2/1990, ágætlega til skila haldið í 
fyrirliggjandi frumvarpi, ásamt athugasemdum, um Stofnun íslenskra fræða -  
Arnastofnun. Jafnframt leyfi ég mér að láta í ljósi þá skoðun að valin sé í 
frumvarpinu skynsamleg leið við að skipta verkefiium núgildandi laga, nr. 2/1990, 
milli íslenskrar málnefndar annars vegar, sbr. 9. gr., og Stofnunar íslenskra fræða -  
Amastofnunar hins vegar, sbr. einkum 3. gr. ásamt athugasemdum. Byggt er á vissum 
grundvallarmun á eðli málræktarverkefnanna og á fenginni reynslu við framkvæmd 
gildandi laga. Sjá rökstuðning fyrir þessu í umfjöllun um 9. gr. frumvarpsins hér á eftir.

• Undirritaður leggur til að umraða efnisatriðum í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Sjá 
tillögu í umfjöllun um 9. gr. hér á eftir.

• Undirritaður telur mikilvægt að málræktarverkefni á borð við þau sem 
málstöðin hefur haft með höndum verði bundin í skipulagi hinnar nýju stofnunar,
t.d. þannig að tilgreint verði beinlínis í lögunum eða athugasemdunum að ein deild eða 
svið stofhunarinnar verði helgað málrækt. Með slíku ákvæði yrði ja&framt á vissan 
hátt komið til móts við sjónarmið þeirra sem hefðu kosið að íslensk málnefnd starfaði 
eftir sérstökum lögum. Sjá nánar síðar í þessum hluta umsagnarinnar og í 
umfjölluninni aftar um 4. og 5. gr. fhimvarpsins.
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íslensk málstöð og starfssvið hennar

íslensk málstöð er ríkisstofnun með sjálfstæðan fjárhag og heyrir undir 
menntamálaráðherra sem setur forstöðumanni málstöðvar erindisbréf. íslensk málstöð 
tók til starfa 1. janúar 1985 og var sett á fót sameiginlega af Háskóla íslands og íslenskri
málnefnd. Fram til 2000 var tekið fram í málnefhdarlögunum að rekstur Islenskrar 
málstöðvar sé í samvinnu við Háskóla íslands og að forstöðumaður málstöðvarinnar sé 
jafiiíramt prófessor í íslenskri málíræði í heimspekideild með takmarkaða kennsluskyldu.
Eftir lagabreytingu árið 2000, sem skv. framsöguræðu þáv. menntamálaráðherra var gerð með 
hliðsjón af nýjum meginreglum um ríkisstofiianir, er ekki lengur áskilið í lagatextanum að 
málstöðin sé háskólastofnun en hins vegar kom skýrt fram við meðferð þess fiumvarps að 
breytingunni væri ekki ætlað að hafa áhrif á möguleika málstöðvarinnar til samvinnu við 
Háskóla íslands og stofnanir hans. Þáverandi menntamálanefhd tók undir þann skilning 
forsvarsmanna íslenskrar málnefndar og Háskóla íslands árið 2000 að einungis væri um 
tæknilega breytingu að ræða en ekki efiiislega. Með þessa forsögu í huga má segja að í 
fyrirliggjandi frumvarpi um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun sé ráð fyrir því gert að 
lögfesta á ný það samband sem i upphafi var milli Háskóla íslands og málræktarverkefnanna 
sem Islensk málstöð sinnir nú.

íslensk málstöð er skv. 3. grein laga um íslenska málnefnd nr. 2/1990, með siðari breytingum, 
skrifstofa íslenskrar málnefiidar og miðstöð þeirrar starfsemi sem málnefndin hefur með 
höndum. Auk málnefiidarlaganna styðst íslensk málstöð í starfi sínu við reglugerð um 
íslenska málnefnd og starfsemi íslenskrar málstöðvar nr. 159/1987, að breyttu breytanda. 
Málstöðin fæst við fjölbreytt málræktarverkefiii að eigin frumkvæði eða í samvinnu við aðra. 
Málstöðin rekur m.a. orðabanka, þar sem einkum eru íðorðasöfii, og svonefndan málfarsbanka 
í tengslum við umfangsmikla málfarsráðgjöf stofnunarinnar. Undanfarin ár hefur verið unnið í 
málstöðinni að viðamikilli stafsetningarorðabók ásamt ritreglum og kemur hún út síðar á 
þessu ári. Einnig hefur málstöðin sinnt margvíslegum öðrum kynningar-, útgáfu- og 
þjónustuverkefiium í þágu íslensks máls, s.s. umsjón með ýmsum framkvæmdaratriðum við 
dag íslenskrar tungu, yfirlestri handrita og hvers konar kynningu á íslenskri tungu, auk 
ráðgjafarstarfa. Þá má nefna innlent og erlent samstarf af ýmsu tagi, annars vegar um málrækt 
almenns máls og hins vegar um íðorðamál. Jafiiframt sinnir málstöðin þeim verkefiium sem 
íslensk málnefiid beitir sér sérstaklega fyrir á hverjum tíma og felur málstöðinni að 
framkvæma að hluta eða í heild. Um starfsemi íslenskrar málstöðvar má lesa frekar i 
ársskýrslum fyrir árin 1985-2004 og í ársskýrslu fyrir árið 2005 sem væntanleg er síðar í 
þessum mánuði.

Verkefnum á starfssviði íslenskrar málstöðvar er til skila haldið í frumvarpinu

Eftirfarandi meginverkefnum íslenskrar málstöðvar hefur undirritaður forstöðumaður talið 
alveg nauðsynlegt að verði til skila haldið við fyrirhugaðar breytingar á ytri ramma 
starfseminnar:

1. að almenningur geti áfram haft aðgang að góðum málfarsleiðbeiningum á vef, í
síma og tölvupósti

2. að íðorðastarfsemin í landinu sé áfram studd með birtingu íðorðasafna í
orðabanka

3. að stafsetningarorðabók og ritreglur verði gefnar út reglulega og við haldið
4. að íslensk málnefnd hafí skrifstofu og afl fyrir starfsemi sína og samvinnu
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í frumvarpi til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun er ráðgert að 
málræktarstarfsemin eigi sinn skýra sess 1 nýju stofhuninni. Fyrrgreind fjögur meginatriði 
er ðll að finna i einhverri mynd í lagafrumvarpinu eins og það liggur fyrir núna, ásamt 
athugasemdum. Þijú þau fyrstnefndu eru einkum á sviði forms íslensks máls, þ.e. 
málnotkunar og málkerfis. Stundum er notað hugtakið formvandi um viðfangsefni málræktar 
á því sviði. Raunar snerta þau einnig að vissu leyti stöðu málsins í samfélaginu, t.d. er 
forsenda þess að unnt sé að nota íslensku á öllum sviðum samfélagsins að til sé orðaforði á 
þeim sérsviðum, þ.e. íðorðaforði. Verkefni íslenskrar málnefiidar sem slíkrar, sbr. 4. lið hér á 
undan, hafa hins vegar einkum lotið að hvatningu og ábendingum sem lúta að stöðu íslensks 
máls í samfélaginu, svonefiidum stöðu- eða umdæmisvanda. Nánar verður rætt um slík 
verkefni i umfjöllun um 9. gr. frumvarpsins hér á eftir.

Ef málræktarstofnunin íslensk málstöð verður gerð að einni stoðinni undir hinni nýju 
háskólastofnun, Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun, felst i því skýr viðurkenning á að 
málrækt sé fræðilegt viðfangsefiii jafnframt því að hafa ótvírætt hagnýtt gildi. Þetta er ekki 
lítilsvert atriði og vert að hafa í huga. Mikilvægt er að málfarsráðgjöf á vegum stjómvalda sé 
byggð á fræðilegum grundvelli -  eins og reyndar er tekið fram í núgildandi lögum nr. 2/1990.

Vangaveltur um hvort ákvæðin um íslenska málnefnd ættu fremur heima í sérstökum 
lögum -  og um fiármál

Umhugsunarefni er hvort það hafi áhrif á starf íslenskrar málnefndar að ekki verði skv. 
frumvarpinu framvegis sérstök lög um málnefiidina heldur verði málnefndarákvæðin hluti af 
lögunum um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Undirritaður er ekki löglærður en fær 
ekki séð að það væri betra efiiislega að ákvæði 9. gr. frumvarpsins væru sett yfir í örstutt 
sérstök lög. E.t.v. hefur það einhveija táknræna þýðingu en verkefnum og skipan 
málnefndarinnar yrði ekki breytt án atbeina Alþingis hvort heldur sem væri.

Ekki er að sjá að það hafi nein áhrif á fjárframlög til málnefndarstarfsins að málnefiidar- 
ákvæðin eru hluti laganna um Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofiiun. Það undirstrikar 
væntanlega ábyrgð stofnunarinnar á því að nefndin geti starfað eðlilega. íslensk málnefnd 
er núna ekki sjálfstæður fjárlagaliður enda þótt nefiidin hafi starfað skv. sérstökum lögum1 
í 21 ár. íslensk málstöð hefur hins vegar frá stofhun 1985 verið sjálfstæður fjárlagaliður (02- 
207). í ársáætlun íslenskrar málstöðvar 2006 er áætlað fyrir 1,2 m.kr. til launa 
málnefndarmanna og við bætist ýmis annar kostnaður, s.s. vegna ferðalaga og funda á vegum 
málnefhdarinnar, um 0,5 m.kr. Samtals er því um að ræða u.þ.b. 1,7 m.kr. til málnefhdarinnar 
í áætlun ársins 2006. Heildarútgjöld málstöðvarinnar eru áætluð 23,2 m.kr. á árinu.

Með fyrirliggjandi frumvarpi má vænta þess að hin nýja skrifstofa íslenskrar málnefndar, þ.e. 
Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun, verði u.þ.b. 10 sinnum fjársterkari en íslensk málstöð 
er nú og ætti þar af leiðandi að geta haft meira svigrúm til að beita sér fyrir stærri verkefnum 
á vegum málnefiidarinnar en nú er unnt að gera á vegum íslenskrar málstöðvar. Þyki samt 
sem áður ástæða til að óttast að Islensk málnefhd verði fjárhagslega vanrækt hér eftir þá má 
e.t.v. benda á að nokkur trygging gegn slíku fengist ef áskilið yrði með frumvarpinu að 
innan stofnunarinnar verði sérstakt málræktarsvið sem m.a. annist málefni íslenskrar 
málnefndar -  sbr. það sem segir í umfjöllun um 4. og 5. gr. hér á eftir.

1 íslensk málneínd var stofiiuð 1964 en starfaði fyrstu áratugina skv. reglum menntamálaráðherra.
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Til fróðleiks um tvær norrænar svsturstofnanir

Samsetning hinnar fyrirhuguðu Stofiiunar íslenskra fræða -  Ámastofnunar minnir nokkuð á 
Forskningscentralen för de inhemska spráken í Finnlandi sem er hátt í 100 manna opinber 
rannsóknarstofnun þar sem ráðgjafar um málfar, málrækt, íðorð og ömefni eru um 25 manns; 
um 20 manns starfa við ýmsar tungumálarannsóknir, um 35 manns vinna við orðabókargerð 
og loks er skrifstofufólk, umsjónarmenn og skjala- og bókaverðir (sjá nánar www.kotus.fi). I 
samstarfi við stofiiunina starfa málnefndir fyrir finnsku, sænsku í Finnlandi, samísku, rómaní 
og finnskt táknmál.

Önnur hliðstæða, sem kemur upp í hugann, er að sænsk systurstofiiun íslenskrar málstöðvar, 
sem ber enn sem komið er heitið Svenska spráknamnden og er skrifstofa Sænskrar málnefndar, 
mun um mitt ár 2006 sameinast nokkru stærri stofiiun í Svíþjóð, Sprák- och folkminnes- 
institutet, en sú stofnun hefur nú það meginhlutverk að rannsaka og miðla þekkingu á 
sænskum mállýskum, þjóðfræðum og nöfiium.

Athugasemd í tilefni af umsögn fiárlagaskrifstofu fiármálaráðunevtis

Islensk málstöð leyfir sér að láta í ljósi vissar efasemdir um þá bjartsýni, sem fram kemur í 
umsögn fjármálaskrifstofu fj ármálaráðuneytis um frumvarpið, að frumvarpið hafi ekki áhrif á 
útgjöld ríkissjóðs 2006.

Við blasir að skipa þarf stjóm og ráða forstöðumann og greiða við það kostnað af 
dómnefhdarstörfum. Nýja stofiiunin þarf einnig að hafa bolmagn til að ráða rekstrar- eða 
starfsmannastjóra sem yrði nýjum forstöðumanni til aðstoðar við starfsmanna- og fjármál í 
svo stórri stofiiun -  enda er í frumvarpinu gert ráð fyrir að forstöðumaður sé fyrst og fremst 
fræðimaður með prófessorshæfi og verður að telja eðlilegt að hann geti einbeitt sér að hinni 
fræðilegu forystu og samskiptum út á við.

Ekkert fé, svo að heitið geti, losnar til þessara þátta í kjölfar sameiningarinnar í sjálfu
sér, a.m.k. ekki í fyrirsjáanlegri framtíð. Ýmist hefur sáralítill eða enginn kostnaður fylgt 
stjómum Orðabókar Háskólans, Stofnunar Sigurðar Nordals og Stofnunar Áma Magnússonar. 
Hinar tvær stofnanimar, Islensk málstöð og Ömefnastofnun Islands, hafa ekki haft neinar 
stjómir yfir sér. Þá verða íslensk málnefnd og Ömefiianefiid áfram starfandi en starf þeirra 
hefur hingað til verið kostað annars vegar af íslenskri málstöð og hins vegar Ömefhastofhun 
Islands. -  Væntanlegt hagræði af sameiningu stofnananna felst fyrst og fremst í samnýtingu 
bókasafiia og rafrænna rannsóknargagna og frekari samvinnu sérfræðinga yfir mörk núverandi 
stofiiana, ásamt samstarfi um upplýsingatækni, tölvubúnað og fleiri tæknimál. Hæpið er að 
ætla að slíkt hagræði við sameininguna megi mæla í beinum peningalegum spamaði á 
næstunni enda eru stofhanimar fimm núna nánast án „yfirbyggingar“ svo að ekkert mun 
sparast við yfirstjóm frá því sem nú er.

Eins og fram kemur í athugasemd með frumvarpinu næst ekki allt það hagræði og efling 
fræðastarfsins sem að er stefnt með sameiningunni fyrr en starfsemin verður komin í 
sameiginlega byggingu. I þessu sambandi er nauðsynlegt að minna á að lausn á 
húsnæðismálum Ömefnastofiiunar íslands þolir ekki slíka bið.
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II. Um 4. og 5. gr. frumvarpsins

í frumvarpi til laga um Stofiiun íslenskra fræða -  Ámastofnun er lagt til að sameinaðar verði 
stofiianir með mismunandi hefðir og aðgreind viðfangsefni. Með hliðsjón af því er ástæða til 
að gera þá athugasemd við frumvarpið að þar er ekkert kveðið á um deildaskiptingu 
stofiiunarinnar annað en að skv. 4. gr. hefur forstöðumaður vald til að ákveða skipulag 
stofhunarinnar og skal stjóm stofnunarinnar skv. 5. gr. veita umsögn um skipulagið. Askilja 
þyrfti að skipulag stofuunarinuar skuli taka mið af verkefnum og fræðasviðum þeirra 
eininga sem nú starfa og til stendur að sameina. Stofnanimar 5 hafa nú með sér einkar 
skýra verkaskiptingu og er því skörun í starfi þeirra í reynd sáralítil við núverandi aðstæður. 
Það að forstöðumaður hafi vald til að ákveða skipulagið án þess að vera bundinn af eðli 
verkefna býður heim hættu á því að verkaskiptingu og skipulagi, sem vel hefur reynst, verði 
riðlað að óþörfu. Það gæti leitt til ýmissa vandræða. Sérstaklega er þetta viðkvæmt hvað 
varðar minni einingamar, s.s. starfssvið íslenskrar málstöðvar, þar sem fámennt starfslið 
hefur þjálfast í sérhæfðum verkefnum. Við þetta má bæta að „hefðbundin“ deildaskipting 
blasir í raun við úr því að stofhuninni er ekki ætlað að starfa í sameiginlegu húsnæði næstu 
árin.

íslensk málstöð telur mikilvægt að málræktarverkefni á borð við þau sem málstöðin 
hefur haft með höndum verði bundin í skipulagi stofnunarinnar, t.d. þannig að tilgreint 
verði beinlínis í lögunum eða athugasemdunum að ein deild eða svið stofnunarinnar 
verði helgað málrækt. Með slíku ákvæði yrði jafiifiamt á vissan hátt komið til móts við 
sjónarmið þeirra sem hefðu kosið að íslensk málnefnd starfaði eflir sérstökum lögum.

III. Um 9. gr. frumvarpsins

í 9. gr. fhimvarpsins er gert ráð fyrir því að íslensk málnefiid veiti stjómvöldum ráðgjöf um 
málefni íslenskrar timgu, geri tillögur til menntamálaráðherra um málstefnu og álykti árlega 
um stöðu íslenskrar tungu.

Að mati undirritaðs forstöðumanns íslenskrar málstöðvar er mjög æskilegt að þetta 
ákvæði nái fram að ganga enda áríðandi að skerpa með þessum hætti á málpólitísku 
hlutverki íslenskrar málnefndar. Aukin málpólitísk áhersla er jafnframt í góðu samræmi 
við þá stefnu sem starf íslenskrar málnefndar hefur í raun tekið mörg undanfarin ár þar sem 
meginviðfangsefhi hennar hefur verið staða íslenskrar tungu -  fremur en form málsins (að 
undanskildum ritreglum að nokkru leyti, sjá nánar hér á eftir).

Undirritaður leyfir sér í þessu sambandi að láta í ljósi það mat sitt að upplýst umræða 
um stöðu íslenskrar tungu og málpólitík þurfí að fá meiri forgang í samfélaginu og að 
meira þurfí að gæta markvissrar opinberrar málstefnu við lagasetningu og í 
ákvörðunum stjórnvalda. Stjómvöld mættu leggja ríkari áherslu á málpólitík á þeim 
umbrotatíma sem nú er og boðað getur breytingar til hins verra á stöðu íslenskrar tirngu. Því er 
ástæða til að vænta góðs af ákvæði 9. gr. frumvarpsins þar sem skerpt er á málpólitísku eðli 
verkefiia málnefndarinnar. Hvað snertir skipan í nefndina leyfi ég mér að láta hér í ljósi þá 
skoðun mína að sjálfsagt sé, jafiivel nauðsynlegt, að fulltrúar almannavaldsins komi að því, 
enn meira en hingað til, að móta málstefnu íslensku þjóðarinnar á sama hátt og þeir eru valdir 
til að stýra málefiium þjóðarinnar á öðrum mikilvægum sviðum. Vitaskuld verða þeir að nýta 
ráðgjöf sérfræðinga við þetta verkefni sem önnur og nýta sér niðurstöður fræðilegra
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rannsókna og athugana en mikilvægast er að slíkir fulltrúar hafi brennandi áhuga á að efla hag 
íslenskrar tungu og hafi afl og aðstöðu til að fylgja eftir þeim tillögum sem gerðar verða um 
bætta stöðu íslensks máls í bráð og lengd. -  í hugann kemur til samanburðar löggjöf frá 2003 
um Vísinda- og tækniráð en ráðið markar stefnu stjómvalda í vísinda- og tæknimálum til 
þriggja ára í senn. Af 18 ráðsmönnum eru 4 ráðherrar og forsætisráðherra er formaður ráðsins.

í 9. gr. frumvarpsins er jafnframt lagt til að íslensk málnefnd semji íslenskar ritreglur sem 
menntamálaráðherra gefi út og séu grundvallarbreytingar á þeim háðar samþykki ráðherra.
Það er ánægjuefni að slíkt ákvæði sé nú komið fram í lagafrumvarpi enda er mjög mikilvægt 
að skjóta lagastoð undir útgáfu íslenskra ritreglna. Til álita hefði e.t.v. komið að fela 
Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun þetta hlutverk fremur en málnefiidinni en á hinn 
bóginn er þess að gæta að ritreglur eru viðkvæmt mál sem snúa að almenningi og skólakerfinu 
og geta orðið bitbein umræðu um málpólitísk álitaefiii. Þess vegna er ekki óeðlilegt að 
málnefndin hafi þetta hlutverk í samræmi við önnur ákvæði 9. gr. sem skerpa til muna á 
hlutverki málnefiidarinnar við að gera tillögur á sviði íslenskrar málstefiiu. Gera má hins 
vegar ráð fyrir að málnefndin muni leita álits og ráðgjafar kennara og sérfræðinga utan sinna 
raða við samningu eða endurskoðun íslenskra ritreglna, m.a. til sérfræðinga Stofiiunar 
íslenskra fræða -  Ámastofnunar enda er nauðsynlegt að ekki verði gjá milli ritreglnanna og 
stafsetningarorðabókarinnar sem Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun gefur út skv. 
athugasemdum við e-lið 3. gr. frumvarpsins.

Til stuðnings því sem fyrr sagði, að efni 9. gr. um hlutverk íslenskrar málnefndar sé í raun 
staðfesting á þeirri stefhu sem málnefiidin hefur sjálf tekið undanfama áratugi, fylgir 
eftirfarandi yfirlit um umræðuefni á fundum málnefndarinnar árið 2005:

íslensk málnefnd var einu sinni boðuð til nefndarfimdar árið 2005, hinn 28. nóvember, og var eitt mál á dagskrá; 
breytingar á högum íslenskrar málnefndar, þ.e. um frumvarp um Stofnun islenskra fræða -  Amastofhun. Auk 
þess voru nefhdarmenn boðaðir á opinn fund um norræna málstefnu sem haldinn var í samvinnu við Norræna 
húsið og Stofnun Sigurðar Nordals.

Stjórn íslenskrar málnefndar kom saman tíu sinnum árið 2005. Hér fer á eftir yfírlit um dagskrárliði funda 
ársins sem sýnir hver umræðuefhi stjómarinnar voru og hve oft einstök mál voru tekin fyrir:
Á 7 fundum:
Málræktarþing Islenskrar málnefndar 19. nóvember 2005 
Á 6 fundum:
Norræn málstefna 
Á 4 fundum:
Breytingar á högum Islenskrar málnefndar, stafsetningarorðabókin, staða íslenska táknmálsins 
Á 3 fundum:
Bókmenntaþing ungra lesenda, Qárhagsstaða íslenskrar málstöðvar, skýrsla íslenskrar málnefndar um 
starfstímabilið 2002-2005, norræna málnefndaþingið 2005 og fundur i samstarfsneti norrænna málstöðva, 
norræna málnefndaþingið 2006 
Á 2 fundum:
Ný þýðing Nýja testamentisins, stefnuskrá Islenskrar málnefndar 2002-2005, fundur um íslenska málstefnu, 
málþing um kirkjumálið, Nordterm-dagamir 2005, skipulagsskrá Málræktarsjóðs, aukaaðild Islenskrar 
málnefndar að EFNIL 
1 fundi:
Staða rannsóknarverkefnis um málnotkun í íslensku sem öðru máli hérlendis, kennsla í íðorðafræðum, islenskar 
þýðingar á upplýsingum um lyf, nýyrðasamkeppni, ritháttur landaheita, vinnureglur um rithátt tökuorða i 
íslensku, erlent heiti á nýrri vörutegund (ályktað gegn ,,Smoothie“), afmælisár Jónasar Hallgrímssonar 2007, 
fimdur um tökuorð, Þjóð og tunga, samningur íslenskrar málstöðvar og Námsgagnastofnunar um upplýsinga- og 
vinnuhefiti um íslenskt mál, þátttaka Islenskrar málstöðvar í TERMDIST-verkefninu, tilnefningar í 
mannanafiianefnd, heiti sjónvarpsþáttar (ályktað gegn „bachelomum"), skipimartími Islenskrar málnefndar, 
Femuflug, fulltrúi Islenskrar málnefndar í stjómamefnd Nordterm

6



Þetta yfirlit um fundarefhi íslenskrar málnefiidar og stjómar hennar á síðasta ári, 2005, styður 
fiamangreint mat, þ.e. að málnefndin beini nú þegar starfi sínu langmest að stöðu- eða 
umdæmisvandanum en fáist miklum mun minna við einstök atriði formvandans og það 
snúi þá helst að ritreglum. Þegar formvandinn kom við sögu á fundum stjómar íslenskrar 
málnefiidar 2005, sjá yfirlitið hér á undan, var fjallað um tillögur frá íslenskri málstöð um 
rithátt landaheita og tökuorða og um útgáfu stafsetningarorðabókar. Það heyrir nú orðið til 
algerra undantekninga að málnefndinni sem slíkri berist ósk um ráðgjöf um formþætti 
tungunnar, þ.e. málnotkun eða málkerfið sem slíkt. Hins vegar beinir almenningur og 
stjómvöld slíkum fyrirspumum 1 miklum mæli til Islenskrar málstöðvar.

Ofangreint mat er einnig stutt af þeirri stefnuskrá sem íslensk málnefnd setti sér fyrir
tímabilið 2002-2005. Þar var megináhersla lögð á stöðu- eða umdæmisvanda íslenskunnar og 
ákveðið að beina athyglinni sérstaklega á tímabilinu að bömum og unglingum, fyrirtækjum og 
innflytjendum. Aðaláhersla var á hvatningu um að nota íslensku á sem flestum sviðum 
þjóðlífsins. Kastljósinu var sem sé beint sérstaklega að stöðu tungumálsins í samfélaginu en 
ekki að formi tungunnar. Loks má í þessu sambandi nefiia að í skýrslu Islenskrar málnefndar 
til menntamálaráðherra um starf nefndarinnar 2002-2005 segir að skýrari línur vanti um 
íslenska málstefiiu og áætlanir um hvemig henni skuli framfylgt; hún þyrfti að fá samþykki 
menntamálaráðuneytis og Alþingis og það ætti að vera meginverkefiii nýrrar málnefndar að 
vinna drög að slíkri málstefnu.

Yfirlitið hér á undan leiðir í ljós að árið 2005 reyndi lítið á íslenska málnefnd sem heild en 
meira á stjóm íslenskrar málnefiidar. í því ljósi mætti gera ráð fyrir að hagkvæmast þætti 
einnig framvegis að Islensk málnefnd skipti með sér verkum, t.a.m. með því að koma á 
laggimar einhvers konar framkvæmdaráði innan nefhdarinnar. Ég álít eðlilegt að málnefndin 
hafi fijálsar hendur um skipulagningu innra starfs en að slíkt þurfi ekki endilega að lögbinda 
eins og gert er í gildandi málnefndarlögum þar sem er ákvæði um stjóm málnefiidar. Hafa má 
í huga að íslensk málnefnd hefur nokkrum sinnum í sögu sinni myndað aðra vinnuhópa innan 
sinna vébanda um afinörkuð verkefni (framburðamefnd, stafsetningamefiid o.fl.) og þurfiti þá 
vitaskuld ekki lagaheimild til þeirrar verkaskiptingar innan nefhdarinnar.

Undirritaður telur það til bóta í frumvarpinu, frá því sem er í núgildandi lögum um íslenska 
málnefnd, að lagt er til að fleiri háskólar en áður eigi fulltrúa í nefndinni. Það er mikilvægt 
og eðlilegt skref í ljósi breytinga á háskólasamfélaginu hérlendis undanfarin ár.

Til að leggja enn frekari áherslu á hlutverk málnefhdarinnar við mótun málstefhutillagna væri 
e.t.v. heppilegt að umraða efnisatriðum 2. mgr. 9. gr. Gera má ráð fyrir að miklu sjaldnar 
verði þörf á því að nefndin fjalli um ritreglur en um íslenska málstefnu -  enda kom ný útgáfa 
ritreglna fram 2005 sem verður m.a. prentuð í stafsetningarorðabókinni síðar á þessu ári.

Tillaga um breytingu á 2. mgr. 9. gr.:
..Hlutverk íslenskrar málnefndar er að veita stiórnvöldum ráðeiöf um málefni 
islenskrar tungu og gera tillögur til menntamálaráðherra um málstefnu. auk bess að 
álvkta árlega um stöðu íslenskrar tungu. Islensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem 
gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og menntamálaráðherra gefur út. 
Grundvallarbrevtingar á ritreglum eru háðar sambvkki menntamálaráðherra.“

Ari Páll Kristinsson forstöðWaður
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