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Protokoll 

Forbundsstyremøte 7/ 21 

Lørdag 27.november 2021, kl. 10.00-17.00  
Søndag 28.november 2021, kl. 09.00-12.00 

Møtested:  
Scandic Fornebu, møterom NEMO 

Til stede:  

Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Per Gunnar Johnsen, Katie K. Moriggi 
(ungdomsrepresentant), Bibbi Hagerupsen(ansattrepresentant), Jannicke Kvitvær, Hedvig 
Sinnes, Elisabeth F. Holte (konst. generalsekretær)  
1.vara med stemmerett: Alexander Kvalheim 
2.vara med stemmerett: Rolf Inge Otterdal 
3.vara uten stemmerett: Nina Hauge 
 

Forfall: 
Tove Glomset, Erik Lundqvist 

 

Sak 54/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 55/21  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 6/21  

Vedtak: Ble postalt godkjent 

 

Sak 56/21  Orienteringssaker:  
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A) Nyheten fra Bufdir er at vi får økt tilskudd da vi nå er i gruppeplassering 4 i stedet for 3. Det 
er 254.952 kr ekstra i tillegg til økingen vi allerede har fått. Så dette er en betydelig øking. 
Siden 2018/19 er dette noe som vi har jobbet hardt for å komme i en annen 
gruppeplassering.  Vi har siden ordningen ble innført, vært plassert hos gruppe 3. For å bli 
flyttet opp måtte vi dokumentere at vi har merkostnader pga. funksjonshemmingen som er 
mer enn de andre organisasjonene har. Så langt har vi nå et totalt tilskudd på 2.118.722 
mill.kr. for i år. Se vedlegg. 
 

B) Sogn og Fjordane Døveforening / sterkt tunghørt Døvblittgruppa, legges ned 1.januar 2022. 
Denne saken ble allerede i 2018 diskutert i deres årsmøte om å legges ned, pga. ingen vil 
påta seg nye verv. De skal beholde sin FB-side, men nytt navn blir: Døvblitte venner i Sogn og 
Fjordane. Daglig leder i Bergen Døvesenter har vært i kontakt med foreningen, og det kan se 
ut som de kan bli en del av Bergen Døvesenter. Prosessen er i gang. 
 

C) Ref. vedtak 32/21 Hilde Haualand og Sissel Gjøen har takket nei til å sitte i komiteen for å 
finne dato til å markere Tegnspråkdagen. Forbundsstyret er positive til å ha en midlertidig 
markering av årsdagen for Språkloven 25.mars 2022. De tre døveforeningene som har hatt 
jevnlige webinarer med forskjellige temaer, kan ha ansvaret for en midlertidig markering 
25.mars. En fra adm. og en fra forbundsstyret arbeider videre med å finne ut hvilken dato 
som kommende Tegnspråkdag skal være i fremtiden. Forslag på dato blir lagt frem for 
Landsmøtet juni 2022. 

 

D) Administrasjonen har jobbet målrettet med Statsbudsjettet 2022. I år har vi sendt inn 
følgende høringssvar til;  
 

• Arbeids- og sosialkomiteen: Det bevilges ekstra for å øke fast ansatte tegnspråktolker med 
inntil 25 årsverk ekstra i 2022. Men dette går på bekostning av tolke frilansere. Ingen 
turnusordning, og ikke til bildetolking. 

• Utdannings- og forskningskomiteen:  
- «Læremidler på Tegnspråk» Statped har egen avdeling SLot (Statped Læringsressurs 

og Teknologiutvikling) som produserer læremidler og materiell. Det er et stort behov 

for å øke produksjonen av tegnspråklig materiell og læremidler. Bekymringsverdig at 

Statped får nærmere 40 mill.kr. mindre i tildeling.  

- «Tiltak for høgare utdanning og forskning» Helt tilbake i 2019 søkte OsloMet om 
å få lagt «Tegnspråkløftet» inni statsbudsjettet. For 2021, fikk de deler av den 
dekket, men ikke på langt nær nok for å kunne gjennomføre «Tegnspråkløftet» i sin 
helhet. 

- Bevilge penger til en forskningsrapport, basert på fakta om at norsk tegnspråk ikke 
skader norsk tale utvikling. Det er et stort behov for større forskning rundt 
tegnspråklige barn. Det er altfor lavt og lite kunnskap om tegnspråk og 
flerspråklighet i kommunene og i helsevesenet.  

• Familie- og kulturkomiteen:  
- Døves Media er det foreslått 500.000kr. mer i statstilskudd. Dette står ikke i stil med 

proposisjonen til Språkloven der Døves Media blir omtalt som «Teiknspråkleg innhald 
i kultur- og medietilbodet må gjerast synleg». For å kunne produsere mer 
tegnspråklig innhold og kunne være ett medium i Norge som lager nyhetssaker fra 
tegnspråkmiljøet, ber om en dobling av statsstøtten 14.500.000 mill.kr.  
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- Tegnspråkarenaer er blitt svake. Tidligere var det sterke og naturlige språkarenaer på 
skolene der språket gikk fra en generasjon til neste. I dag må det skje i våre lokallag.  
NDF søker om ekstra kr. 800.000,- til en foreningskonsulent.  

 
- NDF søker om ytterligere kr. 800.000,- til en nyopprettet stilling for å drive en 

målrettet informasjonsarbeid mot foreldre av døve barn. Våre døve barn lider av at 
foreldre blir feilinformert av fagmiljøene og helsevesenet som henviser til utdaterte 
forskningsrapporter og faglig innhold.   

 
- NRK tegnspråk må få styrket sin budsjettpost, for å kunne følge opp intensjonene i ny 

språklov. 1.januar 2022. Her bør staten gå frem og løfte tegnspråk, slik de har gjort i 
mange år med samisk. Videre er det omtrent like mange som snakker samisk (20-
30.000) som norsk tegnspråk (20.000) uten at dette reflekteres i media på 
tilsvarende måte. 

 
- Språkrådet er foreslått en økning på 0,5 mill.kr for å kunne følge opp nye språkloven. 

Når språkloven trer i kraft, får Språkrådet store, nye oppgaver med tilsyn, rådgivning 
og veiledning. Formålsparagrafen til nye språkloven sier at 
‘offentlege organ tek ansvar for å verne og fremje kvensk, romani, romanes og 
norsk teiknspråk’. Vi ber om  en dobbel økning for stats støtte.  

 
 

E) WFD fylte 70 år 23. september. NDF gav 5000 kr til WFD som gave. Pengegaven kan gå til 
utviklingsarbeid eller menneskerettighetsarbeid eller lign.  Se vedlegg. 

 

 

F) NDF trår i gang med en feiring av Hilde Haualand som er vår første døve kvinnelige professor. 
Det blir den 14.jan.2022, med innsettelsesforelesning på dagtid som OsloMet har ansvar for. 
Dette er en viktig og historisk begivenhet for døvemiljøet. Haualand er som et forbilde for 
mange, som kan bidra til å inspirere flere døve til å jobbe for å bli professor. Følg med på 
invitasjon som kommer, det blir et lukket arrangement, med påmelding. 
 
 

G) Kulturdepartementet (KUD) hadde nylig ute på høring «EU-direktiv om tilgjengelighet av 
varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse»  
Vi var 10 organisasjoner som valgte å sende brev til KUD der vi ba dem om å vente, utrede 
nærmere og ikke innlemme dette direktivet i norsk lov helt ennå. 
Nye regjeringen har gått ut med at de vil implementere CRPD i norsk lovgivning. Vi venter på 
svar om å komme KUD i møte for å utdype våre synspunkter. Se vedlegg. 
 

H) Telemark Døveforening hadde 100 års feiring i oktober. Norges Døveforbund gir som vanlig 
1000kr. i gave. Niels nevnte gaven i hans tale til døveforeningen.  
 

I) Atlas-alliansen skal arrangere Global Disability Summit 15.-17. februar 2022. Det blir digitalt. 
De har vært i kontakt med oss i NDF og fått tilbakemeldinger i fbm. tolking og programmet til 
toppmøtet. Vi vet at det kommer flere representanter fra døvesamfunnet i hele verden på 
denne konferansen. Adm. har deltatt på jevnlige digitale i møter med dem. Det skal tolkes på 
internasjonalt tegn og ASL, men adm. jobber for at det også skal tolkes til norsk tegnspråk 
ettersom vi er vertslandet. Målet for møtet er å øke en global oppmerksomhet og fokusere 
på et forsømt område. Mobilisere nye globale og nasjonale forpliktelser for 
funksjonshemmede.  
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J) Salten døveforening sendte NDF en epost der de har bestemt seg for å legge ned foreningen 
inntil videre. 
Årsaken er at de er bare to personer i styret, døveforeningen mangler både 
organisasjonsnummer og godkjente vedtak, et annet styremedlem har meldt seg ut. Niels er 
den som skal følge opp i de kommende uker /måneder. Planen er å ha nytt valg ved årsmøtet 
den 12.Des., for å unngå nedleggelse. Må blant annet se nærmere på deres vedtekter.  

 

K) NDF, Stiftelsen Dam og Supervisuell ble tagget av ‘dovrasisme’ som satte spørsmålstegn ved 
‘Tegnspråkfolk’ og hvor er mangfoldet. De savner mer mangfold blant intervjuobjektene. Det 
gjenspeiler ikke helt døvemiljøet slik det er i dag, spesielt når det gjelder etnisitet. Det 
fremmer et veldig «hvitt» syn på døvhet. Dette er opprinnelig et prosjekt fra Extrastiftelsen 
(nå Stiftelsen Dam) som ble startet våren 2017, og het ‘Døve forbilder’. Prosjektet stoppet 
opp i 2018, og Supervisuell overtok i 2019. NDF valgte å lage en svar-video tilbake, som ble 
lagt ut dagen etter. Resultatet har blitt at NDF skal i møte med dovrasisme nå i november. 
For nettopp å skape et mye bedre samarbeid og kommende prosjekter. Forbundsstyret gir 
klarsignal til at administrasjonen kan opprette et landsdekkende utvalg/arbeidsgruppe som 
skal inneha døve bipoc selv.  
 

L) Norges Døveforbund fikk overført kr 93.671, - fra Edel-Marie Vinterstøs testamente. Hun var 
ikke medlem hos oss. Vi har sendt en formell takk til advokaten.  

 

M) Konst.gs.  underskrev et brev som Janne Langås sendte til Kulturdepartementet (KUD) i 
oktober, for å be om et møte med den nye kulturministeren. I møte med Petter og Niels i 
høst, så ble de tre enige om at Langås skulle ta et initiativ overfor KUD for å be om et møte 
sammen med NDF. Målet for møtet er å drøfte Teater Manu sine planer og 
utviklingspotensial. Møtet skal foregå 8. februar 2022.Se vedlegg. 
 

N) Bibbi har ryddet i vårt medlemsregister og fant ut at pr.okt. har vi 2200 aktive medlemmer og 
kun 2158 betalende medlemmer. Det er Ca. 100 mindre enn pr 31.12.2020. (dette er tall som 
er hentet ut fra oktober måned) 
 

O) Vi var 5 organisasjoner som har anmeldt NTNU og Statsbygg til LDO- diskrimineringsnemnda. 
Dette er en sak som ligger helt tilbake i Februar i år. Det er NTNU sitt nye bygg Helgasetr.  
Vi ble kontaktet av en døv ansatt på NTNU som varslet om manglende brukermedvirkning fra 
organisasjonene og at det hastet med medvirkning i Universell Utforming. Se vedlegg.   
 

P) Vi mangler tegnspråk- lærerveiledning for tegnspråkkursboken vår, prosjektet som heter 
«tegnspråk=inkludering».  Ettersom vi har ubrukte kulturpenger igjen, så tenker vi å kontakte  
Oslo Døveforening med spørsmål om de kan tenke seg å samarbeide med Jim Vold om å lage 
dette. De sitter med mye god praktisk erfaring.  
 

Q) For første gang på flere år, så har adm. satt i gang en stor og målrettet kampanje. Vi startet 
med digital annonsering i høst. For å komme i gang må man tidlig gjøre kvalifiserte gjetninger 
og valg. Dette gjelder både budskap, utforming, målgrupper, målgruppens interesser og 
demografi og hvilke kanaler dette kan dukke opp i. Vi er enda i en læringsprosess, for å måle, 
å gjøre annonsene bedre. Tre ulike kampanjer kjøres parallelt nå: Varm november, gjøre det 
lettere å finne NDF og testamentariske gaver. Pr.november så har vi nå 1 million visninger. 
Etter at vi har meldt os inni «Fundraising Norge», så får vi tilgang til dokumenter som berører 
testamentariske gaver. Se vedlegg. 
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R) NDF fikk informasjon om en nystiftet døveforening, som heter Jarlsberg døveforening. 
Formålet med foreningen er å ha sosiale treff på tegnspråk i alle aldre. Dette er en 
frittstående forening og vil være et supplerende tilbud i Vestfold regionen. Døveforeningen 
er ikke underlagt NDF og heller ikke tilknytning til Vestfold Tegnspråkforening.  
 

S) Interessepolitiske rådgiver Adriana Fjellaker har tolk som sitt arbeidsområde, og har vært i 
jevnlige møter med NAV Tolketjenestens seniorrådgivere Linda Stadshaug og Berit Søgård. Vi 
har tatt opp misnøyen mange har med bestillingsløsningen. Vi ble blant annet fortalt at de 
regner med å få på plass 4 ting innen nyttår: 1) Muligheten for å bestille for andre uten å 
måtte bruke personnummer, 2) App med ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk, 3) Varsel på 
sms (og her menes varsel om at bestillingen er mottatt, ttj arbeider med å skaffe tolk og at 
det er ordnet tolk) samt 4) Mulighet for å kommunisere med tolketjenesten med 
bestillingsløsningen. Vi skal ha et nytt møte igjen i 8.desember for å bli oppdatert om 
utviklingen.  
 
 

T) NDF har blitt invitert til Tegnspråkutvalget den 15.12.21. Kulturdepartementet som har 
opprettet, for å jobbe med en ny NOU på tegnspråkfeltet. Vi skal informere om hvem vi er, 
og hva vi gjør som interesseorganisasjon for døve og hørselshemmede. Hvordan vi jobber 
som en språkpolitisk organisasjon opp mot norske myndigheter på feltet, utvalgte saker vi er 
spesielt opptatt av, og hvorfor. Litt om saker vi har fått gjennomslag for, også vanskelige 
saker hvor vi har opplevd å ikke nå fram. De som deltar: Adriana, Sindre, Petter og Elisabeth. 

 

Vedtak  

Tas til orientering 

 

 

 

Sak 57/21 Referater 

- NASU 
- Felleslegatet 
- Kontrollkomiteen 
- FFO Hovedstyremøtet 
- Signo sitt hovedstyre 25.sept.  
- DNR protokoll 2.mai og 12.-13.november 

 

Vedtak  

Godkjent 

 
 

Sak 58/21 Representasjoner 

• 1.okt. Niels deltok på Signo Rycon sin nye avd. for arbeidsmarked, «Signo arbeid og 
deltakelse».  
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• 27.-28.sept.Niels deltok på NVC seminar i København. 

• 12.-14.nov. Niels og Adriana deltok på DNR møte i Stavanger 

• 19.Nov. Ditte Emilie Hatlelid repr.NDF hos LSHDB sitt Likepersonskurs. Kursets tema er 
diskriminering som døve utsettes for, gjerne også egne erfaringer rundt temaet. 

• 10.des. Niels deltar i Mira Zuckermann sin avslutningsfest hos Teater Manu. 
(Døves Media, Ål fhs og NDF gir en samlet gavesjekk på kr. 3000 i gave) 
 

Vedtak 

Godkjent 

 

Sak 59/21 Statusregnskap pr. oktober 2021 

Nils-Erik legger frem regnskapet pr. oktober. Vi har pr. november et overskudd/ubrukte midler på  

kr. 391.372 i vår daglige drift og Kulturmidler kr. 446.000 

- Ettersom vi har ubrukte kulturmidler og lite aktivitet det siste halvannet året, pga. covid 19 
pandemien, så prøver vi å ha mest mulig kostnader føre året er omme. Derfor har vi satt i 
gang arbeidet om tegnspråk lærerveiledningen for tegnspråkkursboken til prosjektet 
«tegnspråk=inkludering», og NDF sin giverkampanje. 

- Det kommer noe mer utgifter i løpet av november og Desember pga. møtevirksomheter 
- Norsk tipping får vi svar om i desember på hvor mye i tildeling 
- Adm. har satt i gang ekstratiltak og bedt døveforeningene om å tilby julearrangementer til 

sine medlemmer.  Pr.nå så er det 11 døveforeninger som har sendt oss søknader  
(kr. 271.500, -) 
 

Vedtak 

Godkjennes 

 

Sak 60/21 Budsjettet 2022 for Norges Døveforbund 

Nils-Erik tar oss igjennom budsjettet for 2022.  

- Vi har foreløpig lagt oss på et underskudd på kr. 300.000,- 
- Nils-Erik informerer om de 4 mill.kr. som ble overlatt til administrasjonen å avgjøre hvordan 

de skulle bli investert i fond/aksjer.  
- Fokus på salg/markedsføring som har vært fraværende i mange år.  
- Generell økt aktivitet etter årene med korona og få ansatte (2019 -2020), og hvor man har 

fått en solid egenkapital. 
 
 

Vedtak  

Godkjennes 

 

Sak 61/21 Honorar til NDF sine utvalg/ arbeidsgrupper / komiteer  
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Administrasjonen har merket i lang stund at det er utfordringer med å få folk til å sitte i diverse 
utvalg/arbeidsgrupper for å gjøre en frivillig innsats på vegne av NDF. Samfunnet endrer seg, mange 
har mye å gjøre. For å kunne nå et bredere spekter personer som kan tenke seg å delta, men ikke har 
anledning både i det økonomiske aspektet så vel som sitt ordinære arbeide. Ser vi oss nødt til å legge 
frem som en vedtakssak med 2 forslag på satser.  
Vi kan ha i mente at som en interesseorganisasjon, kan mottakere få betalt opptil 10.000kr. 
skattefritt. 
Frem til nå er det en skjevhet i utbetaling av honorar.  

 
Vi har følgende: 

- Beredskapsgruppen for «retningslinjer i NDF/NDFU i forhold til seksuell trakassering og 

seksuelle overgrep» 

- Tegnspråkbarnsutvalg 

- Arbeidsgruppe for bedre eldreomsorg for døve 

- Kontrollkomiteen 

- Forbundsstyret har sine egne satser 

- Turgruppen 55+ : Her får medlemmene kr.2000,- i honorar pr. år 

 

Vedtak 

Forbundsstyret vedtar å følge staten sine satser på kr. 2097 når man er ute og representerer NDF.  

Ved gjennomføring av digitalt/fysisk utvalgs-arbeidsmøte, mottar man Kr. 1000 pr. gang, men inntil 
10.000kr. utbetalt per år til per person. Ordningen trer i kraft 1.1.2022 

 

Sak 62/21 Handlingsplanen 2022-2025 

Forbundsstyret vedtok før iår at en arbeidsgruppe bestående av forbundsleder Niels, 

generalsekretær Petter og interessepolitisk rådgiver Adriana skulle lage et forslag til handlingsplanen 

som ble sendt til alle internt i juli. De har valgt å kalle den «Veien etter språkloven». 

Administrasjonen har jobbet videre med tilbakemeldingene og språkvasket ferdig.   

Vedtak 

Forbundsstyre godkjenner handlingsplanen i sin helhet.  Administrasjonen sender så denne ut på 

høring til alle døveforeningene med en frist til 31.januar 2022 til å kommentere. Som deretter 

Forbundsstyret reviderer på sitt neste styremøte i 2022, før et endelig utkast behandles på 

Landsmøtet 10-12.juni 2022.  

 

Sak 63/21 Bekymringsnotat fra Bergen Døvesenter 

Bergen Døvesenter ber NDF om å garantere økonomisk for advokatutgifter til ett medlem. Garantien 
gis til familiemedlemmet som er verge for gutten. Garantien gjelder i første omgang for å forberede 
en klage til en kommune, som gjelder å få plass i et tegnspråklig miljø. Garantien brukes hvis det ikke 
gis erstatning av kommunen til utgiftene.  
Hvis advokaten til medlemmet ikke får kommunestyret til å snu, må det ankes videre til 

Statsforvalter, Sivilombud, Likestillingsombud – og i neste omgang til rettssystemet. 
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For hvert skritt som tas, må NDF selv vurdere den økonomiske garantien opp mot muligheten til å 

vinne frem med saken. Hvis de taper saken så taper NDF penger.  

En av begrunnelsene som blir lagt frem for at NDF skal inngå en slik garantiordning, er at vi har i vår 
formålsparagraf med bl.a. arbeid for full likestilling, likeverd og deltakelse i samfunnet.  

Vedtak 

Forbundsstyret takker for innsendt sak, som taes på største alvor. NDF kan dessverre ikke gå inn på 
enkeltsaker, og ei heller gå inn for en slik garanti, som kan medføre tap av penger for Norges 
Døveforbund. 

Forbundsstyret støtter ikke økonomisk, men moralsk støtte gis det. Vi kan være behjelpelig med å 
belyse saken i våre SoMe kanaler. Vi anbefaler samtidig familien å ta kontakt med statsforvalteren 
om å sjekke det tilbudet som kommunen gir til vårt medlem. Se om det ligger innenfor lov verket, 
plikter og rettigheter.  

 

Sak 64/21 Norges Døveforbund på sosiale medier som privatpersoner 

Under allmøtet som Norges Døveforbund sin administrasjon og forbundsstyret hadde sammen 

5.sept.2021, så ble det diskutert for hvordan man skal oppføre seg på sosiale medier. 

Administrasjonen ved Bibbi Hagerupsen har laget nå en ferdig policy som skal legges videre inn i 

styrepermen og personalhåndboken.  

Vedtak  

Forbundsstyret godkjenner retningslinjene. De blir videre lagt inn i personalhåndboken og 
styrepermen. Vi oppfordrer medlemmer og forutsetter at ansatte er seg selv bevisste på sitt eget 
ytringsansvar, være bevisste på NDFs verdier og universell menneskerettighetsverdi. Følge ‘vær 
varsom plakaten’.   
 

 

Sak 65/21 Budsjett til Landsmøtet 

 

Budsjett for landsmøte 2022 i Ålesund   

    

Oversikt 70 personer enkeltrom 

Inntekter  kr                        475 000,00  

Kostnader  kr                        439 950,00  

Sum  kr                          35 050,00  

    

Inntekter   
Egenandel landsmøtedeltakere + stiftelsene (2500 kr per deltakere. 

Beregnet 50 deltakere)  kr                        125 000,00  

NDF budsjett  kr                        350 000,00  

Total  kr                       475 000,00  
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Kostnader   

Landsmøtepapirer/kopiering 4500 

Streamming 15000 

Bespisning torsdag kveld    5000 

1 overnatting NDF styre/ admin fra torsdag(10 pers) 15750 

Fredag til lørdag  (1575 kr per pers)* 110250 

Lørdag til søndag   (1575 per pers)* 110250 

Middag (fest)   450*70 pers.       31500 

Dagpakke søndag  (610 kr per pers)* 70 pers. 42700 

Reisekostnader (1500 kr per deltakere) 105000 

Total  kr                        439 950,00  

*50 landsmøtedeltakere pluss 20 personer som NDF skal dekke   

  

Vedtak:  

Forslaget som foreligger godkjennes.  Administrasjonen undersøker videre om digitale løsninger for 

avstemning under Landsmøtet. Hvis det ikke kan framskaffes en billig løsning holder vi oss til 

tradisjonell lappeavstemning. 

 

Sak 66/21 Ansvarsfordeling under Landsmøtet 

Møteledere:   Sissel Gjøen og Ingrid Grønning By 

Generalsekretær:  Petter har ikke noen spesielt ansvar da det er 

forventet at han sammen med styret har spesielt 

ansvar for å svare på det som skjer på talestolen 

Styret: Har heller ikke noe spesielt ansvar da de må følge 

med på det som skjer på talerstolen  

Medieansvarlige:     Linda K. Hansen og Vegar Botn 

Referent:    Arash Bagharzadeh og Helge Herland 

Legger fram regnskap:    Nils Erik Midtskog  

Styrer det som skjer på skjema:   Adriana M. Fjellaker  

Kontaktperson for deltakerne og hotellet: Bibbi Hagerupsen 

Vedtak 

Administrasjonen har allerede forespurt de to forslagene på personer å være møteledere. Ingrid 

Grønning By har sagt ja. Sissel Gjøen har dessverre takket nei. Administrasjonen spør så videre til de 

forelagte navn fra forbundsstyret.  

 

 

Sak 67/21 Landsmøtedokumenter på tegnspråk 
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Dette er trolig en sak som går igjen til hvert eneste Landsmøte. I evalueringen fra sist Landsmøtet i 

2019, kom det tydelig frem at alt av saker og saksfremstilling skal være på tegnspråk. 

Vedtak 

Alle landsmøtedokumenter skal foreligge på tegnspråk. Vi henvender oss til Døves Media med 

spørsmål om de kan ta oppdraget med å oversette til tegnspråk. Det skal også være en landingsside 

på nettsiden vår som gjør at folk kan se video samtidig som de leser landsmøtedokumentene.  

 

Sak 68/21 Tidsplan under landsmøtehelgen 

I forkant av landsmøtet i 2019 fikk NDFU ansvar å holde en landsmøteskole. Den bidro til å dempe 

noen betente saker og fikk veldig gode tilbakemeldinger. For Landsmøtet i 2022 ønsker Tolk å ha 

dette som et tema under landsmøteskolen: «hvordan samarbeide med tolk» 

Vedtak 

Forslaget godkjennes ikke, derimot er det ønskelig at Tone Britt Handberg kan holde 

landsmøteskolen. Valgkomiteen får da tid til å informere om valget på fredagen (15 minutter).  

 

Sak 69/21 Brukerrådsrepresentant til NBHP sitt nye brukerråd  

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus skal 
etablere nytt Brukerråd for to nye år fra 01.01.2022 til 01.01.2024. 
Her har NDF fått forespørsel om å foreslå en representant. Representanten som foreslås, MÅ være 
forespurt. Fristen var egentlig 1.november. men vi har fått mulighet til å svare i uke 48. 
 
Brukerrådsrepresentanten sitter i sitt verv i to år med mulighet for forlengelse i en ny to-års periode. 
Seksjonens brukerråd skal ivareta brukerperspektivet for mennesker med sansetap og psykisk lidelse, 
rus og avhengighet og deres pårørende som behandles i vår klinikk.  
 
De gjør oss samtidig oppmerksomme på i forbindelse med utvidelse av målgruppen, skal det også 
omfatte synshemmede. De skal skifte navn til Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk 
helse (NBSP) i 2022.  
 
Brukerrådet har ett til to møter hvert halvår. I perioder kan enkelte oppgaver være aktuelle å fordele 
i rådet, slik at det kan forekomme hyppigere møtefrekvens i den forbindelse. Brukerrepresentanter 
blir honorert i henhold til Helse Sør Øst sine satser.   
 
Hovedoppgaven for en brukerrepresentant er å bistå seksjonen i utvikling og forbedring av pasient- 
og pårørendetilbudet.  Seksjonens brukerråd skal bidra til utformingen og kvalitetssikringen av 
tjenestetilbudene og komme med innspill i saker om tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon 
og kommunikasjon som berører brukere og pårørende. Seksjonens brukerråd tar også selvstendig 
initiativ i saker som har betydning for brukere og pårørende, samt er et samarbeidsforum mellom 
seksjonen og brukerorganisasjonene.   
 
Sykehuset gir opplæring i rollen som brukerrådsrepresentant gjennom digitalt kurs og felles 
opplæringsdag.  
 

Vedtak 
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Tom Harald Isakka-Dahl har sagt ja til å sitte i seksjonens brukerråd.  Han har god kjennskap til de 

tjenestene som ytes av Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse, da han selv 

jobber i helsevesenet.  

 

Sak 70/21 Vedtaks endring 

Administrasjonen har blitt gjort oppmerksom på at Forbundsstyret gjorde et vedtak i 2019, med 
tanke på hva Landsmøtet avgjorde i forhold til kontrollkomiteens medlemmer.  
Dere ser i saken 52/19 at det var en ryddig sak, men vedtaket sa at forbundsstyret ønsket en 
uttalelse fra kontrollkomiteen.  
Vi fikk svar fra Kontrollkomiteen, som førte til et nytt vedtak, og her ble plutselig navnet som en 
overskrift. Dette er ikke greit i forhold til personvernreglene.  
 
 
Sak 52/19           Slektskap og tillitsverv   
En som er tillitsvalgt i kontrollkomiteen, 1.vara Lars Aksel Berge, er i slekt med forbundsstyremedlem, 
Jannicke Kvitvær. Forbundsstyret har blitt gjort oppmerksom på deres slektskap. Denne diskusjonen 
har ikke noe med dem personlig å gjøre, men det ønskes en diskusjon om hvor grensen går og som 
en følge av dette ble det reist spørsmål om forbundsstyret har myndighet til å avsette folk som er 
tillitsvalgt i NDF.   
Vedtak  
Forbundsstyret ønsker en uttalelse fra kontrollkomiteen om saken. Videre ønsker forbundsstyret en 
vurdering hvorvidt forbundsstyret har myndighet til å utelukke et medlem fra et verv som 
vedkommende er valgt til av landsmøtet, ut over det som følger av NDF sine vedtekter, jfr. § 9.  
  

  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
Sak 80/19           Lars Aksel Berge   
Forbundsstyret reiser i sin sak 52/19 to spørsmål til kontrollkomiteen:  
1: Kan forbundsstyret avsette tillitsvalgte, valgt av landsmøte?  
2: Konkret: Kan Lars Aksel Berge, som ble valgt som 1. varamedlem til kontrollutvalget, fungere i 
utvalget selv om niesen (Jannicke Kvitvær) er medlem av forbundsstyret?  
Konklusjonen fra kontrollkomiteen ble følgende:  
1: Kontrollkomiteen mener at forbundsstyret normalt ikke har adgang til å avsette de som er valgt av 
landsmøte til tillitsverv, uten at det er begrunnet i forbundslovens § 9.   
2: Kontrollkomiteen mener at medlemmer/varamedlemmer til komiteen ikke skal ha noen bindinger 
til ansatte og sentrale tillitsvalgte i NDF og forbundets tre stiftelser. Vi ønsker denne presiseringen 
tatt inn i instruksen for valgkomiteen på neste landsmøte. Samtidig erkjenner vi at kontrollkomiteen 
er en ny komite i NDF, den ble vedtatt opprettet på landsmøte og vi kan derfor ikke forvente at i et 
stressende valg, på slutten av landsmøtet, tenkte på dette. Landsmøtet behandlet heller ikke noen 
instruks for kontrollkomiteen, men delegerte dette i første omgang til forbundsstyret. Vår konklusjon 
er derfor at Lars Aksel Berge fortsetter som 1.varamedlem i kontrollkomiteen i denne 
landsmøteperioden og at han er inhabil i saker som vedrører niesen.  
I diskusjonen om denne saken ble tillitsvervene til tre representanter på møtet presentert. Hverken 
Erling Jacobsen eller Marte Kvinnegard har tillitsverv som bryter med det som er skrevet over. Helge 
Herland er styremedlem i Døves Media, men går ut av dette styret 31. desember i år. Han melder seg 
inhabil om saker fra Døves Media skulle komme opp. Vi erkjenner at de reglene vi anbefaler er 
strengere enn tidligere praksis i NDF, men slik mener vi det bør være.  
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Vedtak   
Forbundsstyret tar til etterretning Kontrollkomiteens syn knyttet til habilitet og valgbarhet for 
komitéens medlemmer. Forbundsstyret legger til grunn at Kontrollkomitéen fortsetter perioden med 
uendret sammensetning.  

  
  
--------------------------------------------------------------------------------- 

  
Vedtak  
 
Forbundsstyret godkjenner å reversere ordlyden på vedtaket som ble gjort i 80/19.  
Det skal endres til: Sak 80/19 «Slektskap og tillitsverv»  
 

Sak 71/21  Terminliste 2022 for Forbundsstyret 

 

NÅR STED  HVA HVEM  

    

14.januar  Oslo, POP senteret Feiring av Hilde Haualand   Forbundsstyret med 
vara 

15.og 16.januar  Oslo Forbundsstyremøte om 
Landsmøte saker og 
vedtektsendringer 

Forbundsstyret med 
vara 

5.og 6.mars   Forbundsstyre møte Uten vara 

30.april-1.mai  Forbundsstyremøte og 
gjennomgå Landsmøte-
planen 

Forbundsstyret med 
vara 

9.juni 
ettermiddag 

Ålesund Forbundsstyremøte Forbundsstyret med 
vara 

10.-12.juni Ålesund NDF Landsmøte Forbundsstyret med 
vara 

26.-31.juli Stavanger Nordisk Kulturfestival og 
Døves Kulturdager 

 

9.-
11.september  

 Forbundsstyremøte og 
styrekurs etter nytt 
Landsmøtevalg 

Forbundsstyret med 
vara 

26.-27.nov Oslo Forbundsstyremøte og 
julebord 

Forbundsstyret med 
vara og 
administrasjonen og 
interne Dam 
prosjekter 

 

Vedtak 
 
Godkjennes 
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Oslo 16.12.2021 

 

Niels Kristensen    Camilla Høiberg   

Forbundsleder     Nestleder                  

 

Per Gunnar Johnsen         Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant) 

 

Jannicke Kvitvær                Bibbi Hagerupsen (ansattrepresentant)                               

 

Hedvig Sinnes                   Alexander Kvalheim                       Rolf Inge Otterdal 

 

Nina Hauge 

 

Elisabeth Frantzen Holte 

Konst. generalsekretær 

 


