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Umsögn um frumvarp til laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls 

533. mál -  Þskj. nr. 870

Staölaráði íslands hefur borist ofangreint frumvarp til umsagnar.

Umsögn þessi lýtur fyrst og fremst að hiutverki og skipun íslenskrar málnefndar, sbr. 5. grein frumvarpsins.

Samkvæmt lögum um íslenska málnefnd, nr. 2/1990, tilnefndi Staðlaráö íslands einn fulltrúa í íslenskri mál- 
nefnd, í krafti þess að vera taiið tii “ýmissa stofnana og samtaka sem samkvæmt lögum eða vegna eðlis síns 
hafa mikil áhrif á máifar almennings”, eins og segir í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á lögum 
nr. 80/1984, en með þeirii breytingu varfulltrúum t málnefndinni fjölgað úr 5 í 15.

Með samþykkt laga nr. 40/2006 um Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun var þessu fyrirkomuiagi breytt og 
Staðlaráð missti rétt stnn til að tilnefna fulltrúa í íslenskri málnefnd, þrátt fyrir að Staðlaráð hefði í umsögn um 
frumvarp til þeirra laga mótmælt fyrirhugaðri breytingu, enda voru engin rök fyrir henni tilgreind í frumvarpinu.

Staðlaráð vekur athygli á að mikið af því nýyrða- og íðorðastarfi sem unnið er hérlendis byggist á stöölum, og til 
að mynda eru Tölvuorðasafn og Raftækniorðasafn nánast alfariö byggö á alþjóðlegum stöölum. Staölaráð tekur 
undir meö greinargerð meö frumvarpinu, þar sem segtr að íöorðastarf og rækt viö sérfræðimál sé afar mikil- 
vægt fyrir vöxt og viögang íslenskrar tungu, og fagnar því að fá aftur rétt til aö tiinefna fulltrúa í íslenskri mái- 
nefnd, eins og lagt erti! i frumvarpi til laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.

Staðlaráö leggur áherslu á að íslensk málnefnd hefur hlutverki að gegna á sviði íðorða- og nýyrða- 
starfs, og að Stadlaráð eigi rétt á að tilnefna fulltrúa í málnefndina, eins og á árunum 1990-2006.

Fyrir hönd Staðlaráðs íslands. 
Viröingarfyllst,
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Guðrún Rögnvaldardóttir 
framkvæmdastjóri Staðlaráðs íslands
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