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Frumvarp til laga um stööu íslenskrar tungu

Á  fundi borgarráðs í dag var lagt fram bréf borgarlögmanns frá 12. þ.m. um framvarp 
til laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls ásamt umsögn 
mannréttindastjóra frá 11. þ.m.

Borgarráð samþykkti erindið sem fylgir í Ijósriti.

Öm Sigurðsson 
e.u.

Afrit:
Borgarlögmaður 
M annréttindast j óri
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Untsögn um frumvarp til lagu um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, þingskjal 
870, 533. mál.

Meðíylgjandi er umsögn mannrétíindastjöra Reykjavíkur dags. 11. apríl sl. sem undirrituð 
hefur yfírfaríð í umboði borgarlögmanns. BorgarlÖgmaður leggur til að borgarráð geri 
umrædda umsögn að sinni.

e.u. borgarlögmanns 

Eyþóra íCristín Geirsdóttir hdl.

Ráðhus Reykjavfkur 
101 Reykjavík 

sími: 411 4100 
borgar!ogmadur@reykjavik.is 
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Borgarlögmaður 
Kristbjörg Stephensen

Untsögn um frumvarp til laga um stööu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.

Borgarlögmaður óskaði eftír umsögn vegna frumvarps til laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls.

IVleðfyígjandi er umsögn mannréttindastjóra vegna frumvarpsins.

Reykjavíkurborg fagnar því að nú liggi fyrir frumvarp sem vínur að eflingu íslenskrar tungu og
ísíensks táknmáls, Staða ísíensks táknmáls hefur verið mikið baráttumál heyrnarlausra og
heyrnarskertra sem nota táknmálið sem sitt móðurmál og með þessu frumvarpi er réttur þeirra til 
fulirar þátttöku í samfélaginu viðurkenndur.

í frumvarpinu er einnig tekið á íslenskukennslu, túlkun og þýðingum fyrir innfíytjendur, Það vekur 
furðu að þessum þáttum sé bætt inn í frumvarp sem snýr að stöðu tungumálsins og viðurkenningu á 
íslensku táknmáli. ínnflytjendur voru um síðustu áramót um 9% af þjóðinni og mikilvægt er að skýra 
ítarlegar rétt þessa hóps til ísienskukennsiu, túlkun og þýðingar í sérlögum. Reykjavíkurborg leggur 
því tii að ákvæði tengd túlkun þýðingum og íslenskukennslu fyrir innflytjendur séu tekin úr 
framvarpinu, þar sem um als ólíka þætti er að ræða.

Reykjavíkurborg tekur undir það álit Sambands íslenskra sveitarfélaga að mikilvægt er að
kostnaðarmeta frumvarpið frekar þar sem ætla má að kostnaðarauki verði við að veita
heyrnarlausum, heyrnarskertum og daufblindum frekari þjónustu en nú er.

Athugasemdir vegna einstakra greina frumvarpsins.

(annarri málsgrein segir „Allir sem eru búsettir hér á landi skulu eiga þess kost að læra og nota 
íslensku til almennrar þátttöku í íslensku þjóðlífi svo sem nánar er mæit fyrir um í sérlögum."

2. grein.

Ef gert er ráð fyrir að haída þvítil streitu að hafa inn í frumvarpinu þjónustu við innflytjendur er 
mikilvægt að þau sérlög sem eiga að fylgja liggi fyrir þannig að hægt sé að meta með hvaða hætti



Það er ennfremur óljóst í greininni, og í athugasemdunum með henni, hvað er átt við með þessu. Er 
átt við að þess sé gætt að framboð sé á ísienskunámskeiðum eða er átt við að aiiir geti sótt 
námskeið í íslensku þeim að kostnaðarlausu? Þetta þarf að vera skýrt enda engum til gagns að svo sé 
ekki.

í síðustu málsgrein athugasemda við aðra grein er fjallað um aðstoð við þýðingar og eftir atvikum 
aðstoð túlka fyrir þá sem búa á íslandi en hafa ekki náð tökum á tungumálinu. Það er ekkert í 2. gr. 
frumvarpsins sem iýtur að þessu og því er þessi athugasemd með öliu óskiijanleg. Það verður einnig 
að segjast eins og er að síðasta málsgreinin í þessum athugasemdum er með öllu óskiljanleg og 
hreint ekki í anda 9. gr. frumvarpsins.

sveitarfélög eiga að þjónusta þessum hóp.

í fyrsti máisgrein segir" og afkomenda þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og samskipta." 
Bæta þarf inn ítexta frumvarpsins að tryggja þarf aðstandendum m.a. foreldrum barna sem nota 
táknmál og systkinum þeirra slíka kennslu.

Ef þjónusta við innflytjendur verður inni í frumvarpinu er mikilvægt að fulltrúi innflytjenda eigi sæti í 
nefndinni.

Mikilvægt er að skýra með hvaða hætti hægt sé að tryggja rétt þeirra sem ekki geta nýtt sér skjöl á 
íslensku.

„Ríki og sveitarfélög skulu tryggja að allir sem þess þurfa eigi kost á þjónustu á íslensku táknmáli". 
Þetta er afar almennt orðað. Hvað er nákvæmlega átt við með þjónustu?

3. grein.

5. grein.

8. gr.

12. gr.

Með kveðju

Anna Kristinsdóttir 
Mannréttindastjóri Reykjavíkur
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