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Fundargerð 

 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi orðfræðisviðs á Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 5. nóvember 2013 

og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson vara-

formaður, Eiríkur Rögnvaldsson, Anna Sigríður Þráinsdóttir og Sigríður Dagný Þorvalds-

dóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði 

fundargerð. 

 

1. Ályktun Íslenskrar málnefndar 2013 

Sjá fg. stj. ÍM 8/2013, 1. lið. Rætt var um drög að ályktun ÍM um stöðu íslenskrar tungu 2013 

sem Sigríður hafði sent stjórninni. Stjórnin lagði til nokkrar breytingar á drögunum. Sigríður 

hyggst senda nýja gerð þeirra til allrar málnefndarinnar eftir samráð við Stanisław. Hún sagði 

að mjög lítið væri fjallað um stöðu barna af erlendum uppruna í skólum í Íslensku til alls. 

Haraldur sagði að það þyrfti að sporna við þeirri hugsun að það væri einskis virði að læra 

íslensku. Sýna þarf þolinmæði tilraunum útlendinga til að tala íslensku. 

 

2. Málræktarþing ÍM 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2013, 2. lið. Rætt var um undirbúning málræktarþingsins 14. nóvember sem 

haldið verður í bókasal Þjóðmenningarhússins eins og í fyrra.  

  

3. Önnur mál 

a) Íslenskrar kommureglur Hins íslenska fornritafélags 

Hið íslenska fornritafélag gaf nýlega út fjórblöðung sem ber heitið Íslenskar kommureglur.  Í 

6. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (61/2011) stendur: „Íslensk 

málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og 

ráðherra gefur út. Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki ráðherra.“ Útgáfa 

ritreglna er á vegum Íslenskrar málnefndar og undir það falla reglur um greinarmerkja-

setningu. Ritreglur málnefndar eru birtar í Stafsetningarorðabókinni og á vef Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum. Það brýtur í bága við lögin að annar aðili gefi út slíkar 

reglur og sérstaklega þegar titill er jafnvillandi og í þessu tilviki þar sem ekki má annað ráða 

af titli en þetta séu almennar reglur um kommusetningu. Málnefndin fer því fram á að reglum 

Fornritafélagsins verði ekki dreift víðar. Formaður mun senda bréf um þetta til Hins íslenska 

fornritafélags. 

 

b) Umsögn um frumvarp um byggingarvörur 

Beiðni barst frá formanni umhverfis- og samgöngunefndar um að Íslensk málnefnd semdi 

umsögn um frumvarp til laga um byggingarvörur (sjá 

http://www.althingi.is/altext/143/s/0061.html). Stjórn ÍM gerir alvarlegar athugasemdir við 

orðalag í frumvarpinu á ýmsum stöðum þar sem gefið er upp val um það hvort upplýsingar 



um byggingarvörur skuli annaðhvort vera á íslensku eða öðru máli (sbr. til dæmis 10. gr. í 

lögunum: „Yfirlýsingin skal vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku.“).  

Málnefndin leggur áherslu á að leiðbeiningar/upplýsingar um þetta verði að vera á íslensku en 

geti vitaskuld einnig verið á öðru tungumáli. Formaður mun semja bréf sem sent verður 

umhverfis- og samgöngunefnd. 

 

c) Íðorðastarf í upplýsinga- og tölvutækni 

Sigrún Helgadóttir, fyrrverandi formaður orðanefndar Skýrslutækifélags Íslands, sendi ÍM 

skjal (titlað: Tillögur um tilhögun íðorðastarfs í upplýsinga- og tölvutækni [ódags.]). Málið 

verður rætt nánar á næsta fundi stjórnar ÍM. 

 

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið 16.15. 

 

 

 

Guðrún Kvaran     Jóhannes B. Sigtryggsson 

   sign.           sign. 

 

 

   


