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Deltagere: Dorthe Duncker, Pia Jarvad, Torben Schrøder, Birgit Meister, Bente Holmberg, Sabine
Kirchmeier-Andersen
Afbud: Stefan Hermann, Johannes Nørregaard Frandsen
1. Godkendelse af referat fra 4. møde 2012
Sagsfremlæggelse:
Bilag 1: Referat af 4. møde 2012
Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes.
Beslutning: Referatet blev godkendt
2. Repræsentantskabsmøde 5.10.2012
Sagsfremlæggelse:
Årets sidste repræsentantskabsmøde er også det sidste møde i det nuværende repræsentantskab, og der
skal derfor gøres status over de resultater der er opnået. Samtidig sættes punktum for arbejdet med
Retskrivningsordbogen 2012. I henhold til rammeaftalen med Kulturministeriet skal nævnet i år
fremlægge en strategi for det fremtidige arbejde med retskrivningsnormen. Det er en god anledning til
at evaluere redigeringspraksis og vurdere om der evt. skal udstikkes nye retningslinjer for det fremtidige
arbejde, bl.a. i lyset af at ordbogen fremover skal opdateres løbende.
Udgangspunktet for mødet er derfor den nuværende praksi,s og der rejses en række principielle
spørgsmål om den fremtidige fremgangsmåde med løbende opdatering af ordbogen, især vedr.
principielle og ikke-principielle ændringer. Endvidere et oplæg om hvilke principper der skal gælde for
normeringen belyst ved tre typiske problemområder: dobbeltformer, flertals-s og fordanskning.
Bilag 2: Udkast til program
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte programmet og detaljerne for mødets forløb.
Beslutning: Programmet blev drøftet
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3. Retskrivningsordbogen 2012 lancering og økonomi
Sagsfremlæggelse:
På sidste møde drøftede bestyrelsen lancering af RO og bl.a. muligheder for alternative
indtjeningsmuligheder. Instituttet har taget kontakt til CEDI (Center for Digitalisering i det offentlige)
for at få belyst hvilke forretningsmodeller der kan anvendes i forhold til de forskellige produkter
nævnet tilbyder. Desværre har forlaget Alinea, som udgiver den trykte ordbog, meddelt at de alligevel
ikke ønsker at gå videre med app og webapplikation i første omgang. Instituttet har derfor undersøgt
forskellige alternativer og arbejder med forskellige scenarier (se bilag).
Især det faktum at ordbogen fremover bliver opdateret løbende peger i retning af at apper og
lign. ikke skal være helt gratis, men at der bør etableres en slags abonnementsordning som fornys hvert
år. Rent teknisk peger den løbende opdatering endvidere på løsninger hvor udgangspunktet er at der
opdateres i én base hvorfra der kan hentes opdateringer automatisk fra diverse programmer, frem for at
der produceres mange enkeltstående programmer som skal genudgives hver gang der kommer en
opdatering.
Der orienteres om processen med CEDI.
Økonomi:
Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Direktøren redegjorde for CEDI’s analyse. Sprognævnet har tidligt set mulighederne i det
digitale univers og er godt rustet til at fortsætte sproglige it-initiativer med udgangspunkt i RO2012.
Dette er især relevant i forhold til den offentlige it-strategi og borgerbetjening. Da it-markedet løbende
ændrer sig, er det en stor udfordring at fastholde en stabil indtægt på basis af RO. Målet er en fast
indtægt på ca. 700.000 kr. om året uden at der skal afsættes for mange resurser til administration for at
få pengene ind.
Bestyrelsen understregede at nævnet er en offentlig institution og dens ydelser til andre offentlige
institutioner bør i princippet være gratis. Det er vigtigt at udgifter og indtægter ses over en længere
tidshorisont, og tilvejebringelse af en stabil skriftsprogsnorm bør ikke være underlagt tilfældigt
fluktuerende markedsmekanismer. Også appen bør være gratis. Bestyrelsen kunne acceptere et mindre
beløb, fx 20 kr.
Nævnet bør i fremtiden være mere opsøgende over for offentlige institutioner og fokusere mere på
deres sprogbrug og brug af digitale hjælpemidler. Med den løbende opdatering må man se i øjnene at
salget fra den trykte ordbog vil stagnere om ca. 3 år. Det er oplagt at nævnet søger at optimere
indtjeningen på det digitale marked, og bestyrelsen var enig i den fremlagte strategi. Dog var man
usikker på om det ville være muligt at tjene så mange penge på ordlisten som forventet.
4. Udpegning af repræsentantskab og bestyrelse for perioden 2013-16
Sagsfremlæggelse:
Ministeriet har udsendt indkaldelse af kandidater til det nye repræsentantskab med frist 1. juli.
Der orienteres om den aktuelle status.
Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Beslutning: Der var endnu ikke noget nyt i sagen.
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5. Meddelelser
Nævnet har foretræde for folketingets kulturudvalg den 10.10.2012 og får besøg af kulturministeren
den 22.10.2012. Begge steder er sprogstatus 2012 på programmet.
6. Eventuelt
Der er ikke fastlagt flere møder for året, men der bliver behov for endnu et møde af hensyn til
planlægning af processen omkring det nye repræsentantskab.
Næste møde er fastlagt til 4.12. kl. 14-16.
Emner til dagsordenen:
•
•
•
•
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Udpegning af repræsentantskab
Lancering af RO2012
Evaluering af bestyrelsens arbejde
Budgetopfølgning
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