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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar á Neshaga 16 þriðjudaginn 8. júní 2010 og 

hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran, Þórarinn Eldjárn, Haraldur Bernharðsson, 

Sigurður Konráðsson og Steinunn Stefánsdóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Skýrsla frá stafsetningarnefnd. 

Haraldur gerði grein fyrir starfi stafsetningarnefndar Íslenskrar málnefndar og dreifði yfirliti 

yfir meginviðfangsefni. Hann sagði að íslensk stafsetning væri frekar lýsing á hefð en rökrétt 

kerfi. Tillögur nefndarinnar varða því frekar breytingar á framsetningu en efni. Stigveldi 

vantar í byggingu kafla í núverandi ritreglum og inngang um grundvöll stafsetningarinnar. 

Stefnt er að því að bæta úr því. Haraldur nefndi að reglur um stóran og lítinn staf ættu sér 

enga stoð í framburði. Mestu vandræðin þar væru með ritun stórs stafs í upphafi sérnafns í 

samsetningum. Jóhannes fjallaði stuttlega um hugmyndir nefndarinnar um eitt orð eða fleiri. 

Haraldur vék síðan að tillögum nefndarinnar hvað varðar kommusetningu. Á því sviði væri 

helst hægt að breyta reglum og legði nefndin til að tekið yrði upp kerfi þar sem settar yrðu 

kommur utan um innskotssetningar, sem ekki eru afmarkandi, en hins vegar ekki utan um 

afmarkandi innskotssetningar. 

Sigurður hvatti til að rökstutt yrði í lokaskýrslu nefndarinnar hvers vegna hún hefði 

ákveðið að leggja megináherslu á stóran og lítinn staf, eitt orð eða fleiri og kommusetningu en 

ekki önnur atriði. Stafsetningarnefndin var beðin um að skila lokatillögum í lok september til 

stjórnar ÍM þannig að hægt verði að kynna hugmyndirnar á fundi allrar Málnefndarinnar í 

október. 

 

2. Drög að skýrslu Íslenskrar málnefndar fyrir tímabilið 2006 til 2009 og framtíðarsýn 

Rætt var um drög að skýrslu Íslenskrar málnefndar fyrir tímabilið 2006 til 2009 sem formaður 

hefur tekið saman. Stjórnin var beðin um að skila inn athugasemdum til formanns. Stjórnin 

var ekki sammála um það hvort framtíðarsýn Íslenskrar málnefndar á að vera sjálfstætt skjal 

eða ekki og höfðu sumir áhyggjur af því að hætta væri á að framtíðarsýnin vekti ekki 

nægilega athygli ef hún yrði hluti stærri skýrslu en ekki sjálfstætt skjal. Nefnt var að 

Málnefndin ætti að vera lykilaðili í að meta hlut íslensku í námskrám skóla. 

 

3. Önnur mál 

Skýrsla laganefndar. Formaður greindi frá því að skýrsla laganefndar um stöðu tungunnar 

væri tilbúin og hefði verið kynnt mennta- og menningarmálaráðherra. Vænst er þess að hún 

verði fljótlega lögð fyrir ríkisstjórn. 

 

Ályktun um stöðu tungunnar. Ákveðið var að fjalla sérstaklega um stöðu íslenskrar tungu í 

háskólum í næstu ályktun um stöðu tungunnar sem birt verður í október. Samkvæmt tölum 

yfir kennslu á ensku í háskólum hefur námskeiðum, sem kennd eru á ensku, fjölgað frekar en 

hitt eftir að málstefnan var samþykkt. 

 

Tilnefningar í stjórn málræktarsjóðs. Skipa þarf þrjá fulltrúa Íslenskrar málnefndar í stjórn 

málræktarsjóðs. Ákveðið var að Sigurður Konráðsson yrði áfram í stjórn og að einnig yrði 

leitað til Sigrúnar Helgadóttur og Svanhildar Kr. Sverrisdóttur um að taka sæti í stjórninni. 

 



Vefsíða Íslenskrar málnefndar 

Jóhannes hefur séð um að halda við vefsíðu Málnefndarinnar (www.íslenskan.is) en koma 

þarf upp nútímalegri vefsíðu þar sem birta mætti t.a.m. vísitölur tungunnar (sjá fyrri 

fundargerðir) og annað efni. Hugsanlega væri hægt að koma síðu Málnefndarinnar inn í 

vefumsjónarkerfi Árnastofnunar sem myndi auðvelda viðhald og þróun síðunnar. 

 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Nefnt var að senda þyrfti stjórn Ríkisútvarpsins 

þakkarbréf fyrir að hún hefði ákveðið að lög í undankeppni Söngvakeppni evrópskra 

söngvastöðva hér á landi yrðu framvegis flutt á íslensku. 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17.00. 

 

Guðrún Kvaran       Jóhannes B. Sigtryggsson  

sign.        sign. 

 


