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Vi ser på dette året som et godt og 
lærerikt år. Hva mener jeg med et lære-
rikt år? Det er tre ord og begreper som 
har blitt mye brukt gjennom dette året:  

• audisme 
• webinar 
• tolketjeneste

Det har vært en stor sak hos Teater 
Manu i februar og mars om audisme. 
Hendelsen ga oss mer kunnskap om 
hva som må forbedres i samfunnet. Det 
ble arrangert to webinarer om audisme. 
NDF fikk midler fra Stiftelsen Dam til 
et prosjekt om audisme. Vi ser fram til 
resultatet av prosjektet, og hva vi kan ta 
med oss i videre arbeid. 

Webinar er også et nytt begrep for oss. 
Døveforeninger fra Stavanger, Bergen 
og Oslo arrangerte flere webinar og 
hadde totalt 5 webinarer i løpet av 
2021. Det var blant annet et politisk 
panel debatt med tegnspråklige. Nå 
kunne døve fra hele landet følge med på 
en politisk paneldebatt, dette var veldig 
nyttig for oss. 

Det siste ordet er tolketjeneste. Det er 
ikke et nytt ord, men et ord som ofte  
ble brukt i 2021. NDF mottok mange 
henvendelser fra medlemmer, og 
nesten alle var misfornøyde med 

den nye tolkebestillingsløsningen. 
Samtidig så vi at stadig flere ikke fikk 
dekket tegnspråktolk i dagliglivet og 
arbeids- og studieliv. Vi har kontinuerlig 
dialog med tolketjenesten, og håper at 
systemet blir bedre etter hvert. 

Flere av våre medlemmer forteller at de 
har mistet mye som de hadde tilgang til 
før. Mange opplever at tolketjenesten 
har blitt verre enn tidligere. Har vi 
tilgang på universelle utforminger? Nei, 
dessverre. For eksempel opplevde en 
døv dame Gjerdrum-raset, og hadde ikke 
tilgang til universelle utforminger. På 
hoteller har vi ikke tilgang til tegnspråk-
kanalen på TV i hotellrommet. Hvorfor? 
Det var heller ingen underteksting 
under sommer-OL, og vi kjenner at vi er 
bekymret for vinter OL. Noe må endres. 

Tegnspråkparagrafen i Språkloven betyr 
veldig mye for oss. Mange vil huske 
datoene, 25. mars og 8. april. Det er 
fortsatt ikke bestemt hvilke av de to 
datoene som blir vår merkedag. Det blir 
bestemt under Landsmøtet 2022. 

I år gjennomførte vi digitale Døves 
Kulturdager den 10. April, og fysiske 
Døves Kulturdager i Drammen, fra  
24.–26. september med godt besøk. 

Jeg var også med, og kunne kjenne at 
mange var helt utsultet på sosialt 
samvær. Det var flott å se så mange 
møtes! Den neste Døves Kulturdager 
skjer i Stavanger, fra 29.–31. juli 2022. 

En av våre medlemmer heter Joe 
Murray, han er fra Ål. Han var blant de 
seks nominerte til Frivillighetsprisen 
fra Frivillighet Norge. Jeg ble invitert til 
Oslo Rådhus 5. desember til pris-
utdeling. Det var en flott kveld. Joe har 
jobbet frivillig for WFD (World 
Federation of Deaf) i mange år, og har 
vært president i to og et halvt år. Joe 
vant dessverre ikke prisen, men de 6 
nominerte er plukket ut av 600 frivillige 
– så bra jobba, Joe! 

Vi ser fram til et nytt år med ny energi, 
og ikke minst NDFs Landsmøte, Døves 
Nordiske Kulturfestival og Døves 
Kulturdager. 

Jeg vil takke ansatte hos NDF for deres 
gode jobb gjennom året. Vil også takke 
til alle foreninger for fint samarbeid selv 
om det ble få fysiske samlinger. En stor 
takk til Tegnspråkbarns utvalg for deres 
gode bidrag. Også er vi glade for at 
seniorer fra Turgruppe 55+ fikk 
gjennomført fjellturen. Flott innsats! 

 

Niels Kristensen
Forbundsleder

Leder har ordet
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Forbundsstyret 2019–2022
Styreleder 
Niels Kristensen

Nestleder
Camilla Høiberg

Styremedlemmer: 

• Per Gunnar Johnsen 

• Jannicke B. Kvitvær 

• Hedvig Sinnes 

• Erik Lundqvist 

• Tove Glomset 

• Elisabeth Frantzen Holte (ansattes representant) 

• Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant) 

• Petter Noddeland (sekretær) 

Varamedlemmer: 

• Alexander Kvalheim 

• Rolf Inge Otterdal 

• Nina Hauge 

Vara for ungdomsrepresentant:   
Caisanne Lund   

Vara for ansattes representant:   
Bibbi Hagerupsen 

Styremøter

I løpet av 2021 gjennomførte de syv styremøter og behandlet 69 saker. 
Mellom styremøtene var det e-postutvekslinger i styret som krevde 
fortløpende avklaringer og beslutninger.  
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Arbeidsutvalget 2021 
Styreleder 
Niels Kristensen

Nestleder
Camilla Høiberg 

Generalsekretær
Petter Noddeland  (i pappapermisjon  
25. september 2021 – 17. januar 2022)  

Elisabeth Frantzen Holte  
(konstituert generalsekretær i perioden  
25. september 2021 – 17. januar 2022) 

Møtevirksomhet

AU behandler mindre saker mellom styremøtene og forbereder saker til 
styremøtene. I 2021 har AU hatt to møter. 

Vi har fremdeles vært i en koronapandemi, som har resultert i at ett møte 
var digitalt og det andre møtet fysisk.  Arbeidsutvalget har behandlet til 
sammen 8 saker i 2021.



Utvalg og komiteer
Kontrollkomiteen  

Erling Jacobsen (leder), Marte  
Kvinnegard, Helge Herland som faste 
komitemedlemmer. 1. vara Lars Aksel 
Berge og 2. vara Lars-Petter Lindmann.  

Valgkomiteen 

Edvard Rundhaug (leder), Berit  
Sørnypan, Harald Oppigård som faste 
komitemedlemmer.  Solveig Uteng og 
Britt Jøsang som vara.   

Tegnspråkbarns utvalg  

I 2021 ble det dessverre frafall fra et 
par utvalgsmedlemmer. Det måtte da 
gjøres noen endringer, blant annet å 
innføre en varaordning.  

• Brita Fladvad Nielsen, Trondheim  

• Annbjørg Horgar, Trondheim  

• Astrid Kamilla Røliaunet,  
Trøndelag 

• Katrine G. Søyland Tepstra,  
Stavanger  

• Gunhild M. Eira, Sandefjord  

• Vibeke Eide Stensvoll,  Sem

• Per Gunnar Johnsen  
(styrerepresentant), Harstad  

• Petter Noddeland  
(generalsekretær), Oslo 

• Elisabeth F. Holte (sekretær), Oslo  

 
Vara 

• Berit Roppen, Ålesund 

• Ingvild Wilson Skjong, Oslo 

 
Utvalget har i år hatt 11 møter, og 
behandlet 33 saker. Hovedfokuset for 
utvalget har fremdeles vært den store 

endringen av Statped, hvordan språk- 
loven kan bli tatt i bruk i det språk-
politiske arbeidet, henvendt seg til 
kunnskapsdepartementet og helse- og 
omsorgsdepartementet og sendt klage-
brev til sivilombudsmannen.  

Les mer om deres arbeid under  
interesse politiske saker på side 9.

Arbeidsgruppen for bedre  
eldreomsorg  

Består av medlemmene Nora Edw. 
Mosand (Telemark), Sissel Gjøen (Oslo) 
samt interessepolitisk rådgiver Adriana 
Fjellaker (sekretær for gruppen).  

Gruppen har hatt ett møte høsten 2021.  

Turgruppe 55+  

Består av medlemmene Hedvig Sinnes 
(Stavanger), Helle Heidi Hammerlund 
(Oslo/Akershus), Maj Lisbeth Marman 
(Oslo), samt interessepolitisk rådgiver 
Adriana Fjellaker (sekretær for gruppen)  

Gruppen har hatt to møter i 2021 og 
gjennomført en fjelltur i 2021.   

Tegn Event AS 

Norges Døveforbund eier aksje- 
selskapet TegnEvent AS. Selskapet ble 
opprettet for å kunne brukes til større  
arrangementer som for eksempel Døves 
Kulturdager. Det er opp til hver arrangør 
om de ønsker å bruke selskapet eller 
ikke. 

Døves Nordiske Rådet (DNR) 

Døves Nordiske Rådet (DNR) er en 
samling for fortrinnsvis forbunds-
leder og generalsekretær i alle nordiske 
landene. Man har to fast møter i året 
for å utveksle erfaringer og diskuterer 
felles problemstillinger. I 2021 ble det 
gjennomført to DNR-møter: Et digitalt 
møte i mai og et fysisk møte i Stavanger 
i november. Det ble dessuten arrangert 
et seminar med Nordiske funksjons-
hemmedes råd (Nordiske Velferds 
Center) i København i september. Da 
møtte alle DNR-representanter og 
NVC-representanter for å diskutere fri 
bevegelser av tegnspråktolker.
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Ansatte hos Norges Døveforbund

Petter Noddeland
Generalsekretær

Elisabeth F. Holte
Interessepolitisk rådgiver og 
teatertolk-koordinator

Adriana Fjellaker
Interessepolitisk rådgiver

Bibbi Hagerupsen
Organisasjonskonsulent og 
medlemsansvarlig

Arash Bagharzadeh
Prosjektkoordinator

Lasse Skjerset Furnes
Ungdomskonsulent

Linda K. Hansen 
Kommunikasjonsrådgiver og 
redaktør

Vegar Botn
Markedsansvarlig

Engasjement

Nils-Erik Midtskog
Regnskapsfører, 60 %

Megan Matovich- 
Noddeland
Prosjektleder, 100 %

Ditte Emilie Hatlelid
Prosjektleder, 100 %



Medlems- service og foreninger 
Det har vært stabilt i medlemsmassen i Norges Døveforbund. 
Det viser seg at det er registrert 2249 betalende medlemmer 
pr 31.12.2021. I 2020 var det 2257. Det ble opprettet avtalegiro 
i februar 2021 i forbindelse med utsendelse av medlems-
kontingent, og pr 31.12.2021 er det registrert 333 avtaler.  

Norges Døveforbund har 19 lokale foreninger og 1 fylkeslag, i 
hele landet, og vår organisasjonskonsulent har en god og tett 
kontakt med de lokale foreningene vedrørende medlems-
service. De fleste lokale foreningene har tilgang til Regweb, 
hvor de selv kan gå inn og sjekke nærmere.  

I 2021 var det 2 medlemstyper; Medlem 0 – 30 år og 
Medlem (31+).  

Det ble opprettet en avtale med vår leverandør om 
nettinnmelding med betaling.   

Prisen for medlemskap i 2021 var:

Medlem, 0 – 30 år: 
150 kr  

Medlem, 31 +: 
300 kr
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Interessepolitiske saker  
Språkloven 

25. mars ble et historisk år for tegn-
språk. Stortinget diskuterte språkloven 
og alle partiene støttet at tegnspråk 
blir en del av språkloven. Tegnspråk 
fikk egen paragraf, §7 som sier at det 
er nasjonalt språk og likestilt med 
norsk. Enda viktigere er det kanskje at 
tegnspråk står under §1, som en del av 
offisielle språkene i Norge. NDF hadde 
flere saker om dette på sosiale medier 
og viste debatten fra Stortinget med 
tegnspråktolk. 

Vi hadde også en digital Zoom-fest på 
slutten av dagen etter det ble bestemt 
at Stortinget vedtok språkloven med 
enstemmig vedtak. Det var spontant 
arrangert og vi hadde ikke noe bestemt 
opplegg, men folk fikk mulighet til å 
ta ordet og fortalte hvor mye språklo-
ven betyr for dem. Alt fra barn til eldre 
sa noe. Også gamle tillitspersoner og 
ansatte i NDF fortalte hvordan de før 
har kjempet for språkloven. Det var en 
digital fest som gjorde sterkt inntrykk. 

Som et ledd av dette ble det satt i gang 
Nasjonal offentlig utredning (NOU) på 
tegnspråkfeltet. Arbeidet ble satt i gang 
i august 2021 med Hilde Haualand som 
leder for utvalget.  

NVC-seminar i København

Norge er formannskap for Døves Nordiske 
Rådet (DNR) og i den forbindelse har 
vi inngått et samarbeid med Nordens 
välfärdscenter (NVC) om et seminar 
om fri bevegelse i Norden. Seminar ble 
holdt 27.–28. september i København. 
Det er ofte et stort problem med å få 
tegnspråktolk på tvers av nordiske 
grenser. Vi er litt skuffet over oppmøtet 
av tolkerepresentantene fra Nordiske 
landene. Norge møtte mannsterkt opp 
med to tolkekoordinatorer fra tolke- 
området i NAV. NVC skal skrive en 

rapport og sende til Grensehinderrådet. 
Det vil bli et prosjekt som varer i 2 år. Vi 
håper at døve og hørselshemmede får 
mer rettigheter og tilgang til tolk i andre 
nordiske land. 

Gjerdrum-katastrofen

NRK fikk kritikk fra NDF pga. manglende 
tegnspråktolkning av sendingene fra 
Gjerdrum-katastrofen som skjedde rett 
før nyåret, og som fortsatte inn i det nye 
året.  

Tolketjenesten  

I 2021 ble Norge omsider vant til å leve 
med korona. Dessverre var det fortsatt 
usikkerhet og uro rundt tilgangen til 
tegnspråktolker for våre medlemmer.  

Bildetolketjenesten fikk utvidete 
tjenestetider, til kl. 22.00 frem til 31. 
august 2021. Etter det gikk de tilbake 
til 8.00–20.00 pga. liten trafikk mellom 
20.00 og 24.00 

NAV Tolketjenesten delte informasjons-
videoer om sine retningslinjer ifht.  
smittevernreglene og oppmøtetolk. 
NDF delte denne informasjonen videre.  

NAV lanserte høsten/vinteren 2020 ny 
bestillingsløsning. Våre medlemmer 
var ikke fornøyde med den. NDF var i 
flere møter med NAV Tolketjenesten, 
utviklerne av bestillingsløsningen og 
andre brukerorganisasjoner i forbindelse 
med bestillingsløsningen i løpet av 
2021.  

Verdens hørselsdag 3. mars 
2021 

WHO lanserte sin rapport om verdens 
hørselshelse på Verdens hørselsdag den 
3. mars 2021. WFD har lest utdrag fra 
rapporten og kunne fortelle 
medlemmene sine at det er første gang 
en hørselsrapport fra WHO inneholder 

tekst om tegnspråk og viktigheten av 
tegnspråk for de det gjelder. NDF ble 
med i WFDs arrangement om aner- 
kjennelse av WHOs rapport.  

Bistand inn i valglokalet/ 
valgavlukket  

Endring i valgloven: Folk med psykiske 
eller fysiske funksjonsnedsettelser får 
nå lov til å ha med egen ledsager inn i 
valgavlukket. Før måtte de få hjelp av 
valgfunksjonærer, noe som gjorde at 
mange døve ikke ønsket å stemme  
siden de ikke kunne ta med for  
eksempel tegnspråktolk inn i avlukket.  

Universell Utforming 

Vi var 5 organisasjoner som har anmeldt 
NTNU og Statsbygg til LDO- diskrimine-
ringsnemnda. 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. 

Tegnspråkutvalget hos Kultur- 
departementet 

NDF var invitert til Tegnspråkutvalget 
den 15.12.21, som Kultur- 
departementet har opprettet, for å  
jobbe med en ny NOU på tegnspråk- 
feltet. Vi skulle informere om hvem vi er, 
og hva vi gjør som interesse- 
organisasjon for døve og hørsels- 
hemmede. 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.  
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EU-direktiv om tilgjengelighet 
av varer og tjenester for  
personer med funksjons- 
nedsettelse 

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. 

Den nye regjeringen har gått ut med 
at de vil implementere CRPD i norsk 
lovgivning.  

Statsbudsjettet 2022. I år har 
vi sendt inn følgende hørings-
svar 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 forsknings- 
komiteen:  ”Læremidler på Tegn-
språk” 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 lære- 
midler. Bekymringsverdig at  
Statped får nærmere 40 millioner 
kroner mindre i tildeling.  

• ”Tiltak for høgare utdanning og 
forskning” Helt tilbake i 2019  
søkte OsloMet om å få lagt ”Tegn- 
språkløftet” 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 forsknings-
rapport, basert på fakta om at 

norsk tegnspråk ikke skader norsk 
tale utvikling. Det er et stort behov 
for større forskning rundt tegn-
språklige barn. Det er altfor lavt 
og lite kunnskap om tegnspråk og 
flerspråklighet i kommunene og i 
helsevesenet.  

• Familie- og kulturkomiteen:   
For Døves Media er det foreslått  
500 000 kroner 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 man om en dobling av stats-
støtten 14 500 000 millioner kroner.   

• 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 800 
000 kroner, til en forenings- 
konsulent.  

• NDF søker om ytterligere 800 000 
kroner til en nyopprettet stilling 
for å drive målrettet informasjons-
arbeid 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 har foreslått en  
økning på 0,5 millioner kroner 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.  

 
Møte med Kunnskaps- 
departementet 

Den 7. juni hadde tegnspråkbarns- 
utvalg og NDF sentralt møte med Guri 
Melbye, Kunnskapsdepartementet 
og Statped. Vi hadde i forkant sendt 
brev med vår bekymring om at det nå 
var altfor mange barn og unge som 
opplever at Statped har stengt ned de 
fysiske deltidssamlinger. Foreldrekurs 
for tegnspråklige barn som blir  
erstattet med digitale og veldig  
avgrensede tilbud. I møtet ønsket vi å 
få svar på at det måtte gjøres akutte 
gjenåpninger av fysisk tilstedeværelse. 
Videre at Statped må ha en mye mer 
proaktiv oppfølging for disse familiene, 
og ikke minst ha et tilbud om  
psykiatriske helsetjenester til de 
familiene som opplever en forverret 
situasjon. 

Tegnspråkbarnsutvalg 

For første gang i historien arrangerte 
utvalget et digitalt klagekurs. Det skulle 
være todelt. Ene delen skulle være 
rettet mot barnehageforeldre og den 
andre for skolebarn foreldre.  

Hovedgrunnen til en slik satsing, var 
at utvalget og NDF har opplevd å bli 
kontaktet av mange foreldre som står 
i vanskelige saker i sine kommuner. Vi 
så et likhetstrekk på mange av sakene, 
som blant annet gjaldt tegnspråkret-
tigheter, vurderinger og vedtak. Derfor 
ønsket vi å opprette en møteplass hvor 
foreldre kan lære av hverandre og ta 
kontakt med hverandre for å få hjelp.  
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Ellers har tegnspråkbarnsutvalg jobbet 
ut fra sitt mandat, som er å jobbe for å 
bygge og opprettholde tegnspråklige 
arenaer for barn og ungdom. Dette 
betyr det nedlagte botilbudet hos 
Statped, forbedring på hvordan familier 
blir møtt i spesialisthelsetjenesten, har 
kommunikasjon med Kunnskapsdepar-
tementet for å få garantier for lik tilgang 
til tegnspråkmiljø uavhengig av hvilken 
kommune man bor i og ikke minst 
belyse hvordan tegnspråklige barn og 
familier har opplevd tilbudene under 
COVID-19. Utvalget har også bidratt til å 
skrive flere høringssvar. 

En landsdekkende syns- og 
audiopedagogtjeneste 

Norges Døveforbund gikk i samarbeid 
med Norges Blindeforbund og Hørsels-
hemmedes Landsforbund, for å jobbe 
for å få på plass en landsdekkende 
syns- og audiopedagogtjeneste for syn 
og hørsel, ettersom vi representerer 
brukerne på feltet sansetap.  

Det foregår en omorganisering av 
Statped samtidig som man bygger opp 
et regionalt støttesystem. Tidligere 
hadde man en fylkesaudiopedagog-
tjeneste1 og en fylkessynspedagog-
tjeneste som ble avviklet i forbindelse 
med at syns- og audiopedagog- 
tjenestene ble overført til de Statlige 
Spesialpedagogiske kompetanse- 
sentrene. 

Brevet ble sendt til Utdannings- 
komiteen Stortinget, AP, SP og SV. Der 
vi påpekte at tidspunktet for å legge en 
plan og gi støtte for en slik ordning på 
sansetapfeltet er faktisk nå. 

Vi mener at midler satt av til å bygge 
opp lokal kompetanse bør brukes for å 
etablere en tjeneste med fylkes- syns- 
og audiopedagoger.

Innsending av høringssvar 

• Utvikle samarbeidet mellom  
Statped og helsesektoren 

• Tilgjengelighet av varer og tjenester 

for personer med funksjons- 
nedsettelse –  Tilgjengelighets- 
direktivet (European Accessibility 
Act) skal implementeres i norsk lov  

• Forslag til ny opplæringslov og 
endringer i friskolelova 

• Forslag til endringer i barnehage-
loven om plikt til å vurdere barns 
norskkunnskaper før skolestart 
med mer 

• Ny barnelov 

• Høring av forslag til endringer i 
kjernejournalforskriften  

• Hørings svar til forslag til ny 
forskrift til lov om opphavsrett til 
åndsverk, gjennomføring av Marra-
kech-forpliktelsene mv.  

• Forslag om å autorisere naprapa-
ter, osteopater, logopeder og 
paramedisinere i henhold til helse-
personelloven 

• Høring av forslag til ny ekomlov, 
ny ekomforskrift og endringer i 
nummerforskriften 

• Høring av En skole for vår tid - 
sluttrapport ekspertgruppe for 
skolebidrag   

• Forslag til endringer i forskrift om 
spesialistutdanning og spesialist-
godkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) 

• Forslag til endringer i universitets- 
og høyskoleloven, fagskoleloven 
og opplæringsloven  

• Forslag til endringer i kjerne- 
journalforskriften  

• Forslag til endringer i regelverket 
for organisering av klage- 
nemndene som behandler helse- 
saker, og endringer i pasientskade-
loven og folketrygdloven  
vedrørende innhenting av taus-
hetsbelagte opplysninger og 
taushetsplikt mv.

NRK Tegnspråk seerråd ble 
opprettet i 2021

Gruppen ble opprettet på initiativ fra 
NRK Tegnspråk, NDF og NFDU. Består av 
medlemmene Sonja M. Holten (Oslo), 
Con Mehlum (Oslo), Ditte S. Hatlelid 
(Asker), Ingvild W. Skjong (Oslo), Terje 
Røsbak (Innlandet), Katrine S. Terpstra 
(Stavanger/representerer Tegnspråk-
barns utvalg). Andre medlemmer som 
kom, men som valgte å trekke seg 
fra underveis: Yvonne Christoffersen 
(Bergen), Trude Lillegjære (Trondheim) 
og Thomas Johannessen (Trondheim). 
I tillegg er interessepolitisk rådgiver 
Adriana Fjellaker og NDFUs 
ungdomskonsulent Lasse S. Furnes 
medlemmer. Fra NRK Tegnspråk er det 
Siri Antonsen og Ola H. Fredriksen 
representanter.  

FFOs digitaliseringsnettverk 

Adriana Fjellaker er med i FFOs  
digitaliseringsnettverk som tar sikte på 
å samle brukerorganisasjoner og  
aktører innen digitalisering for å 
samkjøre Universell utforming, forbedre 
den digitale verden slik at mennesker 
med utfordringer kan også bruke 
digitale løsninger. Nettverket gjennom-
førte et møte høsten 2021. 

Tale-til-tekst-nettverk 

Adriana Fjellaker er med i HLFs 
Tale-til-tekst-nettverk, sammen med 
bl.a. Språkrådet, NRK og andre aktører 
som lager tale-til-tekstløsninger. 
Nettverket hadde ett møte høsten 2021.  
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Dette skjedde i 2021 
Ny teatersjef på Teater Manu 

Mira Zuckermann gikk av som teatersjef 
i desember 2021 og siden overlappings-
perioden er på ett år så utlyste de 
stillingen i 2020. I januar 2021 ble det 
offisielt at Janne Langaas ble ansatt. 
Det skapte storm på sosiale medier 
da hun er hørende og ikke har noen 
tilknytning til tegnspråkmiljøet. Først sa 
NDF at de ikke har noe med ansettelsen 
å gjøre. Etter et par uker gikk NDF ut og 
stilte spørsmålet ved hvordan man kan 
ta vare på døvekulturen og tegnspråket 
på Teater Manu. NDF etterlyste at styret 
til Teater Manu burde si noe, men det 
kom ikke noe mer enn pressemeldingen 
der Janne Langaas ble ansatt.Det ble 
noen medieomtaler der NDF og Teater 
Manu ble framstilt som motpoler til 
hverandre, blant annet på Dagsrevyen 
på NRK. NDF deler ikke den 

oppfatningen at vi er motpoler med 
hverandre. NDF forsto det slikt at 
stormen på sosiale medier skyldes 
mangelen på god tegnspråklig  
kompetanse hos påtroppende teatersjef 
og uklarhet på hvordan de skulle ta vare 
på døvekulturen i Teater Manu. NDF og 
Teater Manu hadde møte midt i stormen 
og har et godt samarbeid etter stormen 
har roet seg ned.

Stortingsvalget 2021  

Norges Døveforbund lagde en oversikt 
over hvor de ulike partiene stod i 
tegnspråk- og døvesakene. Vi lagde et 
bilde med ulike saker på venstre-
marginen og de ulike partiene øverst. 
Man fikk “godkjent” og “ikke godkjent”. 
Det skapte stort engasjement på sosiale 
medier. Vi hadde paneldebatt der vi tok 
opp tegnspråk- og døvesakene. NDF 

hadde en stor ambisjon om å få alle 
deltakerne i stortingspartiene til å delta 
på debatt på tegnspråk, ikke via tolk, 
men på tegnspråk. Vi lyktes delvis med 
dette. SV, AP, Venstre og Høyre deltok 
med døv representant som snakker 
tegnspråk. MDG og Partiet Sentrum 
deltok med tolk.   

August, staben utvikles  

Vegar Botn begynner i 100% stilling som 
markedsansvarlig i august. NDF har nå 
8 årsverk, pluss regnskapsfører som en 
innkjøpt tjeneste i en 60 % stilling. Dette 
mot ca. 5 årsverk for kun noen år siden. 
Grunnen er en bedre økonomi. Det har 
vært mye fokus på å øke inntekter i 
løpet av de to-tre siste årene.  

Vetland ble Universitetsskole. Fra venstre: Siv Fosshaug, assisterende rektor på Vetland skole, Johan Hjulstad, førsteamanuesis fra OsloMet 
og Toni Rysstad, rektor på Vetland skole. Foto: Norges Døveforbund.
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21.–25. september Døves  
internasjonale uke 

Det er Døves internasjonale uke 21.–25.
september. Hver dag ble det postet noe 
på kanalene våre. Vi publiserte 
videoene fra Stiftelsen Dam-prosjektet 
“Kunnskapen, vårt felles ansvar” der tre 
korte dokumentariske filmer tok for seg 
tre viktige områder innenfor tegnspråk 
og døvekultur. På selve dagen 23. 
september var generalsekretær Petter 
Noddeland og markedsansvarlig Vegar 
Botn på besøk hos Voldsløkka barne-
hage. Det ble tatt intervju med noen 
av foreningslederne våre på dagen der 
“døv leder” er i fokus.  

25. september 2021–17. januar 
2022: Generalsekretær i  
pappapermisjon   

Generalsekretær Petter Noddeland gikk 
ut i pappapermisjon. Elisabeth  
Frantzen Holte overtok sjefsrollen.  
Sindre Svindal jobbet som vikar som  
interessepolitisk medarbeider i  
perioden 14.09–22.12.2021  

Språkrådets kartleggings- 
seminar 

Språkrådet hadde kartleggingsseminar 
for å sjekke hvordan undervisning av 
døve elever fungerer. Deltakere var  
lærere som jobber med døve elever, 
samt noen private personer. Det var folk 
fra barnehage, grunnskolen og  
videregående skole. Fellesnevneren er 
at tegnspråkdelen må styrkes.   

Vetland ble Universitetsskole 

Norges største skole for døve og  
hørselshemmede, Vetland Skole i Oslo 
har inngått et samarbeid med OsloMET 
2021-2014 om lærerutdanning med 
fordypning i tegnspråk og tegnspråk-
didaktikk. OsloMet bidrar fra teori – og 
forskningsfeltet og Vetland fra praksis-
feltet. Vetland har flere pedagoger med 
mange års erfaring og de underviser 
alene i klasserommene. Dette 
samarbeidet vil gi tid og rom til å 

diskutere hvordan man kan ha god 
kvalitet i undervisning i og på 
tegnspråk.

Nordisk Seniortreff 2021 

Skulle gjennomføres i Rovaniemi, 
Finland, men ble avlyst på grunn av 
korona. 

Fjelltur til Beitostølen august 
2021 

Turgruppen 55+ arrangerte tur til 
Beitostølen for NDFs medlemmer. Hele 
14 medlemmer var med på turen, pluss 
to tolker. Vellykket tur som fristet til 
gjentakelse.  

NDF ble tagget av dovrasisme 

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. 

Vi valgte å lage en svar-video tilbake, 
som ble lagt ut dagen etter. NDF var i et 
møte med dovrasisme i november. For 
nettopp å skape et mye bedre sam- 
arbeid og kommende prosjekter. Vi  
ønsker å opprette et nytt utvalg/ 
seksjon/ underavd. som tar for seg vårt 
brede mangfold vi har i vårt samfunn, 
som døve innvandrere (BIPOC), døve 
LGBTQ. Dette må legges frem for Lands-
møtet. 

Kontrollkomiteen sitt første 
møte med NDF  

Kontrollkomiteen hadde sitt første 
møte med NDF administrasjonen den 
9. oktober. Komiteen var fornøyd med 
informasjonen de mottok av konst.
generalsekretær og regnskapsfører. 
Men det var likevel ting som dukket opp 
som det er mulig å forbedre/rette opp, 
og de kommentarene har dem summert 
opp i et dokument. Dette er et internt 
arbeidsnotat mellom forbundsstyret og 
kontrollkomiteen. 

Kontrollkomiteen sitt første møte med NDF. Fra venstre: Marte Kvinnegaard, Erling  
Jacobsen og Helge Herland. Foto: Norges Døveforbund.
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Kulturarbeid  
Kulturtilbudet til døve og hørsels-
hemmede i storsamfunnet er stort 
sett ikke tilrettelagt, og våre lokale 
foreninger har gjort en kjempegod jobb 
for å opprettholde et godt kulturtilbud 
på tegnspråk. I 2021 var det fortsatt 
restriksjoner under pandemien, og 
foreningene var stengt i vårhalvåret. I 
høsthalvåret var det gjenåpning, og de 
fleste foreninger ble åpnet og tilbød 
ulike kulturtilbud for sine medlemmer. 
De tre store foreningene; Oslo, Bergen 
og Stavanger, har arrangert flere 
webinarer, som var stor suksess.  

Norges Døveforbund ville gi foreningene 
en juleglede og oppfordret 
foreningene og søke om ekstra 
kulturmidler til sine julearrangementer. 
Det var 12 foreninger som søkte om 
tilskudd. Noen foreninger fikk gjennom-
ført sine arrangementer i november og i 
begynnelsen av desember. Så kom 
”nedstengingen” igjen, og NDF 
besluttet at midlene kunne overføres til 
2022, som foreningene kunne bruke for 

å arrangere samlinger for sine medlem-
mer når reglene tillot det. Både 
Innlandet Tegnspråkforening og Bergen 

Døvesenters seniorgruppe gjorde noe 
ekstra hyggelig for sine medlemmer:  
– de leverte noe godt til sine medlemmer 
like før jul.  

Teater Eureka, en amatør-teatergruppe 
for døve i Trondheim fikk ikke 
gjennomført noen forestillinger og laget 
istedenfor youtube-filmer og facebook, 
med mange ulike temaer; ”Det døve 
trollet”, ”Korona trenger flere venner” 
og forestillingen ”Kidnappet” ble tatt 
om igjen i høsten.  

I alt var det 43 foredrag som ble 
gjennomført i noen av våre lokale 
foreninger. Oslo Døveforening, NDF 
Stavanger og Bergen Døvesenter 
arrangerte felles webinarer med 
aktuelle temaer; audisme og språklova. 
Oslo Døveforening har hatt et foredrag 
om Olaf Hassel.  

De store foreningene som har ansatte, 
har gjort mye for sine medlemmer i 
korona-tiden, mens de små foreningene 
fikk ikke gjort noe for sine medlemmer, 
siden de fleste ikke har eget lokale og 
fikk heller ikke leie lokale pga. smitte-
vernrestriksjoner. Størstedelen av våre 
medlemmer falt dessverre bort fra  
digitale kulturtilbud i 2021, og takket 
være noen foreninger som ga glede til 
døve/hørselshemmede, var det likevel 
få som benyttet seg av det digitale  
tilbudet på tegnspråk.  

Det ble arrangert digital Døves Kultur-
dager i april, og det ble vist mange små 
filmer fra publikum, på poesi,  
skuespill og sang. Drammen Døve- 
forening arrangerte Døves Kulturdager 
24.–26. september, og det var 200  
deltakere som var innom i løpet av 
helgen, på Quality Hotel River Station, 
i Drammen. På programmet var det 
stands, workshops og skuespill.  

Drammen Døveforening arrangerte Døves Kulturdager 24.–26. september, og det var 200 deltakere som var innom i løpet av helgen, på 
Quality Hotel River Station, i Drammen. På programmet var det stands, workshops og skuespill. Foto: Norges Døveforbund.
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Tegnspråktolket teater 
Året 2021 var veldig utfordrende for 
kulturlivet, og særlig da for tegnspråk-
tolket teater. Det var utfordringer i 
forhold til at teaterinstitusjonene vegret 
seg til å gjennomføre den vanlige  
praksisen vi før har gjort. Det fører til at 
enhver teaterinstitusjon må reservere 
antall seter i en tidsperiode, til de som 
ønsker å se på tegnspråktolket teater. 

Dette var ikke ønskelig nå, med tanke 
på de begrensingene som teater-
stedene måtte forholde seg til både 
lokalt og nasjonalt plan. Ettersom det 
var begrensinger på antall publikum, så 
var det nå ikke ønskelig å gjennomføre 
ordningen med reservering av plasser. 

I tillegg så har alle tegnspråklige døve/
hørselshemmede opplevd tolkemangel 
i koronasituasjonen. Det har medført 
at de tegnspråktolkene som stod igjen 
i tolkeyrket, hadde veldig mange opp-
drag. NDF opplevde at de ikke hadde 
kapasitet til å ta teateroppdrag. I og 
med at det er få tolker i utgangspunktet 
som ønsker å tegnspråktolke teater og 
kultur, så stod vi igjen nå med enda 
færre tolker enn ellers. Derfor ble det få 
tegnspråktolkete forestillinger. 

På slutten av 2021 året ble det noen 
avlyste teaterforestillinger på grunn av 
høyt smittetrykk i samfunnet.  

Det var en glede at vi kunne gå i 
samarbeid med Stavanger kunst- 
museum. Oppdraget var å tegnspråk- 
tolke og tekst tolke samtidskunst, samt 
en byvandring med en av kunstnerne.  

Oversikt forestillinger for 2021: 

• Kaptein Sabeltannshow i Kristiansand dyrepark 14., 17. og 19. juli.

• Putti-Plutti-Pott i Olavshallen, Trondheim måtte dessverre avlyses 13. november.

• Stavanger Kunstmuseum 14. november ble gjennomført til stor glede.

• Reisen til julestjernen på Folketeatret i Oslo, måtte avlyse forestillingen den 28. desember. 
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Kommunikasjon  
 
I 2019 opprettet Norges Døveforbund 
egen Instagram-konto. I 2020 startet vi 
med nyhetsbrev. På slutten av 
kalenderåret 2021 inngikk Norges 
Døveforbund en samarbeidsavtale 
med Nordic Screen, og vi skal opprette 
Tiktok-konto i starten av 2022.  

Målet med kommunikasjon er å 
kommunisere ut hva Norges 
Døveforbund jobber med, fortelle om 
arbeidet vårt og våre hjertesaker. Vi 
ønsker å rekruttere flere medlemmer for 
å styrke organisasjonen. For å oppnå det 
må vi være tydelig i kommunikasjonen 
for å påvirke flere målgrupper.  
Budskapet må være enkelt å forstå, 
samt speile våre verdier og visjon.   

Vi har en bred målgruppe. Vi har 
medlemmer, enkeltpersoner, bedrifter, 
stiftelser og organisasjoner som støtter 
arbeidet vårt. Vi kommuniserer ut til 
døve, hørselshemmede, coda, 
tegnspråkbrukere, foreldre/foresatte, 
eldre på sykehjem, tolker, student-
organisasjoner, hørselssentraler og 
sykehus, helsepersonell, pedagoger, 
logopeder og mange flere. Andre mål-
grupper er de som vi ønsker å påvirke 
som for eksempel politikere og andre 
beslutningstakere i departementer og 
institusjoner.  

Nettside 

Norges Døveforbund deler både interne 
og eksterne nyheter. Interne nyheter 
innebærer vårt arbeid i organisasjonen. 
Eksterne nyheter er fra våre sam- 
arbeidspartnere, stiftelser eller andre 
som er relevant for organisasjonen og 
døvesamfunnet. Google Analytics ble 
først aktivert i oktober 2021, og derfor 
har vi ikke helt korrekt informasjon for 
hele kalenderåret.  

 

Facebook 

Per 31. desember 2021 har Norges 
Døveforbund 8024 følgere. Det er en 
økning på rundt 1000 følgere siden 31. 
desember 2019. 66,6 % av følgere er 
kvinner, og 33,4 % er menn. De aller 
mest aktive er i alderen 25–54 år.  

Instagram 

Norges Døveforbund har 1331 følgere 
per 31. desember 2021. Kontoen ble 
opprettet i 2019, og hadde 700 følgere. 
68,1 % av følgere er kvinner, og 31,9 % 
er menn. Blant kvinner er alders- 
gruppen, 25–34 år mest aktive. Hos 
menn er det ganske jevnt fra 25–54 år.  

JOYN 

Digitalt medlemskort som gir våre 
medlemmer. JOYN er en app som kan 
lastes ned på mobil eller nettbrett. 
Digitalt medlemskort erstatter 
medlemskort i plast eller papp, og 
reduserer ekstraarbeid og utgifter for 
Norges Døveforbund. Medlemskortet 
i JOYN har flere funksjoner som for 
eksempel meldinger. Vi kan sende ut 
meldinger direkte til medlemmer med 
informasjon om tilbud, aktiviteter, 
påmelding, o.l. Per 31. desember 2021 
har 838 medlemmer lastet ned JOYN.  

Nyhetsbrev 

Per 31. desember 2021 har vi 215  
medlemmer. Norges Døveforbund  
sender ut nyhetsbrev omtrent samme 
måned som Døves Tidsskrift blir sendt 
ut til våre medlemmer og  
abonnementer.  

Døves Tidsskrift 

Døves Tidsskrift er et medlemsblad, 
og utgis 5 ganger i året, med rundt 11 
ukers mellomrom. I løpet av 2021 har 
Norges Døveforbund byttet trykkeri, 
og samarbeider med Andvord Grafisk. 
Andvord Grafisk er en totalleverandør 
av digitale- og papirbaserte produkter 
og tjenester. 
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Markedsaktiviteter 
Markedsaktivitetene er i 2021 preget av 
oppstart og nyansettelse. Det har vært 
mye å sette seg inn i og vi har hatt  
mange aktiviteter som overlapper  
mellom kommunikasjon og markeds-
føring.  

Digital annonsering 

Det er opprettet to ulike kontoer for 
digital annonsering på Google. Den ene 
er en støttekonto hvor vi ikke betaler for 
annonser, fordi vi er en veldedig organi-
sasjon. Mulighetene for annonsering er 
begrenset, men representerer uansett 
en tilstedeværelse i Googles flater og i 
søkemotoren. For den andre kontoen 
påløper det annonsekostnader, og her 
har vi full frihet til å nå ut i Googles 
søkemotor og i display-nettverket til 
Google (annonsering på nyhetssider og 
andre websider). 

Websidene er nå også kontinuerlig 
analysert av Google Analytics. Dette 
gjør at vi vet mer om hvordan 
annonsene virker, og hvordan folk i det 
hele tatt havner på vår hjemmeside.  

Vi har også brukt Facebook til 
annonsering. Både til å opprette og 
analysere annonser. Vi har også brukt 
midler til å spre enkelte poster til å nå 
flere personer. Målet med denne typen 
annonser var både å informere, øke 
rekruttering og samle inn penger. Et 
bilde som inneholder tekst.

Automatisk generert 
beskrivelse 

Arbeidet med annonsene og analyse-
verktøyet gir oss verdifull tilbakemelding 
om hvor mange som søker etter oss 
på nettet. Hvor mange som klikker på 
annonsene våre, om de bruker PC eller 
mobil, hvor i landet de bor og mye mer. 

Annonsekampanje 

Erfaringene med annonsering og 
analyse ble brukt i en stor annonse-
kampanje før jul som vi valgte å kalle 
”varm november”. Målet var både å 
samle inn penger, og å få mer kunnskap 
om hvordan vi kan bruke slike annonse- 
kampanjer til innsamling. Resultatet av 
kampanjen var at annonsene ble sett 
over 1,7 millioner ganger. Mange klikket 
og noen donerte penger til det gode 
formålet vårt. Hovedresultatet var 
allikevel læringen vi fikk av dette. 

Web-arbeid 

I tillegg til det nevnte arbeidet med 
analyse har vi satt i gang å oppdatere 
innholdet på enkelte sider. Vi har også 
gjort enkelte endringer i meny- 
strukturen, men i hovedsak er dette lagt 
litt på is i påvente av en ny løsning for 
websiden, da den ikke har god nok 
teknisk kvalitet og mangler fleksibiliteten 
vi trenger får å oppdatere siden. 

Tekstarbeid 

Både på web, i sosiale medier, i 
Døves Tidsskrift har vi arbeidet tett 
for å kvalitetssikre tekster og sørge for 
at vi kommuniserer på samme måte i 
alle kanaler. Dette kvalitetsarbeidet er 
satt i gang, men tanken er at det skal 
fortsette og utvikle seg i tiden fremover. 
Kvalitetssikringen er satt i gang med de 
ressursene vi har, men vi har også bl.a. 
deltatt på skrivekurs.  

Undervisning og foredrag 

Etter forespørsel ble det holdt kurs/
foredrag om markedsføring i Bergen 
Døvesenter, Stavanger Døveforening og 
i Oslo for NDFU.
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Representasjoner 2021 
 27. februar  
Ekstraordinær general- 
forsamling i EUD
Jannicke Kvitvær og Niels Kristensen 
deltok i ekstraordinær general- 
forsamling i EUD.   

3. mars 
Lansering av rapport fra  
Verdens helseorganisasjon
Verdens helseorganisasjon (WHO) 
lanserte ”World Report on Hearing”. 
Rapporten inneholder flere punkter om 
tegnspråk. Adriana Fjellaker deltok i 
lanseringen 

5. mai  
Stiftelse Dam hadde årsmøte  
Stiftelsen Dam hadde årsmøte. Petter
Noddeland og Arash Bagharzadeh  
deltok. Petter og Niels Kristensen ble
forslått som representanter i Stiftelsen
Dams styre for perioden 2022–2024, 
men kom ikke fram.

26.–27. august 
Språkrådet hadde arrangement 
om språkteknologi
Språkrådet arrangerte i samarbeid med 
Nettverket for språknemndene i Norden 
det 65. nordiske språkmøtet. Konferansen 
var digital, og temaet var språkteknologi.  
Adriana Fjellaker deltok i språkmøtet.  

28. august 
EUDs generalforsamling (GA)
Niels Kristensen deltok i EUD GA som 
ble utsatt fra 29. mai til 28. august. 

24.–26. september 
Døves kulturdager  
Niels Kristensen, Linda Kvaksrud  
Hansen og Elisabeth Frantzen Holte 
deltok i Døves kulturdager i Drammen. 

27.–28. september 
Seminar med Nordic Velferd 
Center (NVC)
Niels Kristensen deltok på NVC seminar 
i København.  

1. oktober 
Åpning av Signo arbeid og 
deltakelse
Niels Kristensen deltok på åpningen til 
Signo Rycon sin nye avd. for arbeids-
marked: ”Signo arbeid og deltakelse”.   

12.–14. november 
DNR møte i Stavanger
Niels Kristensen og Adriana Fjellaker 
deltok på DNR-møte i Stavanger.  
Representanter fra døveforbundene i 
Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Island og Grønland var til stede. 

19. november 
LSHDB sitt likepersonskurs
Ditte Emilie Hatlelid representerte NDF 
hos LSHDB sitt Likepersonskurs. Kursets 
tema var diskriminering som døve 
utsettes for, som også bidro med sine 
egne erfaringer rundt temaet.  

27.–28. november 
FFOs kongress
FFO hadde kongress. Lars Aksel Berge 
ble utnevnt til å fortsette som styre-
medlem til styret i FFO. Hanne Kvitvær 
fra “arbeidsgruppen for å utrede om 
NDF skal fortsatt være medlem av FFO” 
representerte NDF under kongressen. 

10. desember
Mira Zuckermanns  
avslutningsfest som teatersjef 
hos Teater Manu
Niels Kristensen deltok i Mira  
Zuckermann sin avslutningsfest som 
teatersjef hos Teater Manu. 

1. oktober: Niels Kristensen deltok på åpningen til Signo Rycon sin nye avd. for arbeidsmarked: ”Signo arbeid og deltakelse”.   Niels holdt 
åpningstalen. Foto: Norges Døveforbund.
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Norges Døveforbunds Ungdom 
Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) 
er et utvalg under Norges Døveforbund 
med eget styre og egen drift. Mål- 
gruppen er døve/hørselshemmede barn 
og unge i alderen 0–30 år. Videre har 
NDFU et ansvar for å ivareta tilbud til 
denne målgruppen. NDFU driver årlige 
arrangementer, interessepolitisk arbeid 
og samarbeider med lokallagene.  

NDFU jobber med å 

• Ivareta døve og hørselshemmede 
barn og unges tilbud. 

• Påse at det skal arrangeres ulike 
tilbud og kontinuere eksisterende 
tilbud til alle aldersgrupper i form 
av leir, konkurranser, seminar og 
kurs. 

• Arbeide med interessepolitiske 
spørsmål knyttet til barn og unge 
om skolespørsmål, studie- 
spørsmål, tolkespørsmål og  
rettigheter innenfor fritid- og 
arbeidsliv. 

• Sikre deltagelse og samfunns- 
messig likestilling. 

Styret 2020/2021 

NDFU velger leder og varamedlem for 
hvert år og styremedlemmer for 2 år. 

25. oktober 2020 –  
21. november 2021: 

• Sondre Uteng Olsen (Leder) 

• Katie Kåsa Moriggi (Nestleder) 

• Steffen Berge Kommedal 

• Marit Kildal 

• Emma Elin Wiik 

• Joel Pedersen 

Styret 2021/2022 
 
21. november 2021 –  
30. oktober 

• Ingrid Grønning By (Leder) 

• Marte Kvinnegard Nestleder) 

• Steffen Berge Kommedal 

• Marit Kildal 

• Emma Elin Wiik 

• Joel Pedersen 

• Andrea Høilo 

Medlemmer 

Per 31. desember 2021 hadde Norges 
Døveforbunds Ungdom 494 
medlemmer, stabilt fra i fjor. 

Styremøter 

I året 2021 hadde NDFU flere digitale 
styremøter bortsett fra et ekstra- 
ordinært styremøte hvor vi møttes  
fysisk. Vi hadde 4 ordinære styremøter. 

Vi hadde også 3 ekstraordinære  
styremøter. 

Alt i alt, har NDFU behandlet 75  
styresaker. 

Hendelser i 2021 

Vinterlekene måtte kanselleres når 
koronareglene ble strammet inn etter 
ny smittebølge. Det var første gang 
Vinterlekene måtte avlyses etter så 
mange år. 
 
Årsmøtet ble det vedtatt at varamedlem 
skal inn styret igjen, men ved årsmøtet 
ble ingen vara valgt inn i styret. 

NDFU har fått et nytt lokallag, mer 
bestemt et barnelag. Stavanger Barne-
treff er underlagt Stavanger Døve-
forening og er i tett samarbeid med 
SDUK – Stavanger Døves Ungdoms- 
klubb. 
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Arrangementer 

Nasjonalt 

• 05.–07. mars:  
Vinterleker ble avlyst i dette året. 

• 04.–08. august:  
Sommerleiren ble arrangert for 
ungdommer i alderen 13 til 17 år 
gamle. Totalt var vi 48 personer 
som kom til sommerleiren, fordelt 
på 34 ungdommer og 12 frivillige.  

• 23.–24. oktober:  
Ungwdomsseminar.

• 23. november:  
Årsmøte for NDFU.  

Internasjonalt 

Det ble dessverre ikke mange  
internasjonale leirer på grunn av  
korona, men vi fikk til med:  

25. september:  
EUDYs generalforsamling. På grunn av 
korona, ble det avholdt et digitalt  
generalforsamling. Sondre og Joel 
deltok på vegne av NDFU. 

Representasjoner 

Ungdomsrepresentant til NDFs  
styremøte: Katie Kåsa Moriggi er  
representant i perioden 2019 til 2022. 
Steffen Berge Kommedal ble stemt av 
styret som vara i sin styreperiode. 

Utdanningspolitiske i Unge funksjons-
hemmede:  Sindre Svindal  
representerer for NDFU i Unge  
Funksjonshemmede. 

Statpeds Ungdomspanel: Aksel  
Bjørke Uinge sitter i ungdoms- 
panelet for NDFU. 

Nordisk Dövas Ungdomsråd: Norge har 
formannskap for DNUR fra 2018 til 2022, 
så ungdomskonsulent, Lasse S. Furnes, 
har sekretariat for denne perioden med 
Sondre, styrelederen, som formann for 
DNUR.  

NDFUs lokallag 

• BDUK – Bergen Døves Ungdoms- 
klubb 

• PAFF – Døves ungdomsklubb i Oslo 

• SDUK – Stavanger Døves  
Ungdomsklubb 

• TDUK – Trondheim Døves  
Ungdomsklubb 

• Barnetreff – Barnelag under 
Stavanger Døveforening
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Stiftelsen Dam 2021 
Som medlem i Stiftelsen Dam får 
Norges Døveforbund prosjektmidler til 
å gjennomføre viktige tiltak. 
Tiltakene er i tråd med forbundets  
handlingsplan og for tegnspråkmiljøets 
allmenne velferd. Stiftelsen Dam har 
forstått viktigheten av vårt arbeid med 
å fremme tegnspråk og utfordringene 
døve og hørsels-hemmede møter i lys 
av samfunnsendringer innen språk, 
kultur, utdanning og teknologi. 

I 2021 har NDF fått tildelt totalt
7 873 000 kroner fra Stiftelsen Dam i 
prosjektmidler; en nedgang fra 
forrige år der NDF fikk tildelt totalt 9,28 
millioner kroner i 2020. Året 2021 ble 
likevel en stor suksess for nye 
Helse-prosjekter, som til sammen har 
fått tildelt kr 6 243 000 (over 1 million 
kroner tildelt hvert prosjekt), en nesten 
dobbel økning fra kr 3 958 000 som 
ble tildelt til Helse-prosjekter i 2020. 
I tillegg til Helse-prosjektene har NDF 
mottatt til sammen 1 630 000 kr for 4 
nye prosjekter i 2021 fra den korona- 
relaterte søknadsordningen  
”Stimuleringsprogram for helse- 
frivilligheten”. 

I 2021 ble følgende  
prosjekter avsluttet: 

Vi må ikke glemme!

Teater Manu har nådd ut til et stort 
publikum på NRK Nett-TV med TV- 
produksjonen ”Gråtende hender”, en 
filmatisering av Teater Manus teater-
produksjon om nazismens fremmarsj 
og konsekvensene det hadde for døve 
og funksjonshemmede i tiden før og 
under 2. verdenskrig. I samarbeid med 
prosjektet, har Statped produsert og 
lansert skolemateriell og en nettressurs 
om forestillingen på norsk tegnspråk i 
2021. Vi har store forventninger til 
nedslagsfeltet og til at film og skole-
materiell vil leve i mange år fremover. 
Stiftelsen DAM, Norges Døveforbund og 

Teater Manu vil således være en viktig 
tilrettelegger for å sikre vår historie/ 
kulturarv, språk/tegnspråk for den  
kommende generasjon. 

https://dam.no/prosjekter/vi-ma-ikke-
glemme 

Den fødte tolkebruker?

Hørselshemmede barn som ikke har 
tilgang til det talte språket kan begynne 
å bruke tolk allerede i barnehagealder. 
Men det å samhandle via tolk kan være 
utfordrende, og det er noe en må lære 
seg. Hvilken veiledning og opplæring 
hørselshemmede barn får når det 
gjelder samhandling med bruk av tolk, 
kan synes tilfeldig. I forkant av 
prosjektet har Statped registrert behov 
for samtale- og informasjonsmateriell 
rettet mot barn, deres foreldre, 
pedagoger og andre nærpersoner. Tolk 
kan bli for mange nøkkelen til 
inkludering, utdanning, arbeid og 
deltakelse i samfunnet. Som et resultat 
av prosjektet foreligger det materiell 
om tolking og barn i regi av Statped. 
Ved siden av å promotere materiellet i 
sine kanaler på nett/SoMe/kurs/
konferanser, har Statped hatt som mål 
å promotere materiellet via NDF sine 
fora, samt via tips til tegnspråk- og 
tolkeutdanningene ved NTNU, OsloMet 
og Høgskulen ved Vestlandet, i tillegg til 
NAV tolketjenesten. 

https://dam.no/prosjekter/den- 
fodte-tolkebruker 

Sorg? Ikke sykdom!  
– Døve sorggrupper 

Sorg er ikke sykdom. Men en sorg som 
ikke kommuniseres og bearbeides kan 
utløse psykiske sykdom. Døve og 
hørselshemmede skal få en god sorg-
prosess ved hjelp av et sorgarbeid på 
norsk tegnspråk som forebygger 
psykiske lidelser. Det finnes mye 

materiell om sorgarbeid og sorggrupper 
for forskjellige målgrupper, men lite 
tegnspråklig materiell. I regi av Døve-
kirken har prosjektet laget et opplegg 
for tegnspråklige sorggrupper for døve 
og hørselshemmede via nettsiden 
tegnsorg.no. Dette tilbudet vil bidra til 
å forebygge psykiske lidelser som kan 
komme etter sorgreaksjoner. 

https://dam.no/prosjekter/sorg-ikke-
sykdom-dove-sorggrupper

Barnas tegnspråklige 
møteplass

Barn trenger å møte andre barn for å bli 
trygge på språket sitt. De trenger også 
andre læringsarenaer og uformell 
læring. Foreldre trenger også møte-
punkt og læringsarenaer. Døvekirken 
og døveforeningene kan være slike 
møtepunkt og læringsarenaer. I slike 
arenaer skal barn møte hverandre som 
likepersoner og foreldrene møte flere 
viktige aktører i livet til barna. Møtene 
skal også stimulere til et bedre 
samarbeid mellom aktørene. I regi av 
Døvekirken har prosjektet hatt som 
mål å lage moduler for slike samlinger 
differensiert etter alder og funksjons-
nivå og legge til rette for etableringen av 
kontinuerlige tilbud. I forbindelse med 
dette skal prosjektet lage byggeklosser 
for tegnspråklige møteplasser for døve 
barn og deres foreldre. Dette skal 
publiseres på en hjemmeside og 
inspirerer forskjellige aktører til å jobbe 
sammen om oppveksten for 
tegnspråklige barn. 

https://dam.no/prosjekter/bar-
nas-tegnspraklige-moteplass
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Landsdekkende lavterskel- 
tilbud for tegnspråkopplæring

Forskning viser at tegnspråklige barn og 
voksne møter uforholdsmessig stor 
diskriminering i arbeidet med å 
realisere sitt potensial i skolen og i 
arbeidslivet. Regjeringen sin ekspert-
gruppe konkluderte i 2018 at vi i dag 
ikke klarer å nå målet om tidlig innsats 
for hverken foreldre, barnehage eller 
skole. Dette vises blant annet ved at  
75 % av døve barn er i den nedre kvartil 
gjennom hele skolesystemet. Funnene 
over peker på et behov for et lands-
dekkende tilbud for tegnspråk-
opplæring som både kan fungere 
som et strakstiltak og som senere kan 
supplementere det statlige tilbudet. 
Prosjektmålet er å skape et lands-
dekkende lavterskeltilbud for 
tegnspråkopplæring. Ved å gjøre 
tegnspråk mer tilgjengelig for familier, 
venner, skoler og arbeidsplasser til 
tegnspråkbrukere har vi som mål å 
skape økt inkludering av norske 
tegnspråkbrukere i et livstids-
perspektiv. I regi av SignLab har 
prosjektet lansert appen ”Toleio Norsk 
Tegnspråk” for å realisere dette målet. 

https://dam.no/prosjekter/lands- 
dekkende-lavterskeltilbud-for-
tegnsprakopplaering 

Tildeling Helse Vår 2021: 

• Videobøker på tegnspråk 
Tildelingssum: 1 325 000 kroner

• Fra publikummet til  
scenen: Tegnspråkteater for 
døves barn 
Tildelingssum: 1 090 000 kroner

Tildeling Helse Høst 2021: 

• Digital møteplass på  
TikTok for døve og  
hørselshemmede barn   
Tildelingssum: 1 134 000 kr 

• SKEIV! – Informasjon om 
LHBTQ+ på tegnspråk 
Tildelingssum: 1 294 000 kr 

• Tegnspråkinformasjon til nye 
døve studenter  
Tildelingssum: 1 400 000 kr 

 
Helseprosjektene har fått en samlet 
bevilgning på 6 243 000 kroner i 2021.

 

Tildeling ”Stimulerings- 
program for helse 
frivilligheten”: 

• Funkisdagbøker i koronatiden 

• Koronatelefonen for døve  

• Digital møteplass på Tik Tok for 
døve og hørselshemmede barn og 
unge

• Vaksineinformasjon for døve  
innvandrere

Den samlede tildelingssummen i 
Stimuleringsprogrammet var på  
1 630 000 kroner i 2021.  
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I 2021 har vi blitt vant med korona.  
Vi visste at slutten ikke var ”rett rundt 
hjørnet”, men det var lys i tunnelen. Vi 
feiret gjenåpningen i september før vi 
måtte hente frem igjen joggebukse og 
hjemmekontor-vanene våre i  
desember, men det kan ikke sammen-
lignes som 2020. Det var derfor lettere å 
jobbe interessepolitisk.  

I 2021 har det vært merkeår for tegn-
språk da det er første gang tegnspråk 
ble en del av språkloven. Det er noe 
som NDF har jobbet lenge med, i flere 
årtier. NDF arrangerte zoomfest da det 
ble kjent at tegnspråk skal være en del 
av språkloven, et offisielt og nasjonalt 
språk. Det var rørende å se folk fortelle 
hvor mye det betyr for dem.   

I 2021 er det også stortingsvalget og 
NDF bidro med to ting: En oversikt over 
hvor de ulike partiene stod i tegnspråk- 
og døvesakene. Det er første gang vi 
har laget en slik oversikt og det slo 
godt an. Vi ønsket å gjøre to ting med 
denne oversikten: Vise vår målgruppe 
at det faktisk er mange partier som 

har tegnspråk- og døvesakene i deres 
partiprogram, samt skape engasjement 
hos partiene til å få inn tegnspråk- og 
døvesakene i deres partiprogram.  
Itillegg arrangerte vi paneldebatt. Vi 
hadde høy ambisjon og håpet var å få 
inn døv representant i alle stortings- 
partiene. Vi lyktes delvis: SV, AP, 
Venstre og Høyre stilte opp med døv 
representant. I tillegg deltok MDG og 
Partiet Sentrum med representanter 
som bruker tegnspråktolk. Vi håper at 
til stortingsvalget 2025 så blir det flere 
døve representanter!  

I september gikk jeg ut i pappa- 
permisjon og overlot butikkstyringen 
til min utrolige kollega Elisabeth som 
overtok som konstituert general- 
sekretær enda en gang på kort tid. 
Hun og resten av staben har gjort en 
kjempejobb med budsjetthøringene og 
andre ting som skjedde i oktober,  
november og desember. Jeg kom 
tilbake i januar.  

Petter Noddeland 
Generalsekretær

Sluttord



Saksnr Søker Kurstittel Startdato Sluttdato Timer Time- Tilretteleggings- Beløp 

total tilskudd tilskudd utbetalt

120359 AKERSHUS DØVEFORENING Strikkekurs 44446 44537 16 3 200 3 200

106571 BERGEN DØVESENTER 2021 tegnspråkkurs modul 1 01.03.2021 26.04.2021 24 800 0 800

106572 BERGEN DØVESENTER Tegnspråkkurs modul 2 02.03.2021 27.04.2021 24 800 0 800

109913 BERGEN DØVESENTER Organisasjonsutvikling for Bergen Døvesenter 29.05.2021 30.05.2021 13 1 690 24 000 25 690

122455 BERGEN DØVESENTER Ledersamling 02.10.2021 02.10.2021 7 1 400 11 531 12 931

126458 BERGEN DØVESENTER Tegnspråkkurs modul 1 høst 2021 27.09.2021 06.11.2021 24 800 0 800

122407 DØVES FYLKESLAG TROMS Diabetes og ernæring 29.10.2021 31.10.2021 19 3 800 18 000 21 800

104847 KRISTIANSAND DØVEFORENING styrekurs februar 10.02.2021 12.02.2021 20 2 600 1 578 4 178

126239 Møre og Romsdal Døveforening Deltakerne skal få kunnskap om curling 22.10.2021 24.10.2021 17 3 400 3 400

128873 Møre og Romsdal Døveforening Hobby treff 11.01.2021 22.11.2021 45 4 000 0 4 000

104100 NORGES DØVEFORBUND Organisasjonsutvikling NDF 2021 21.01.2021 22.01.2021 17 2 210 13 000 15 210

111805 NORGES DØVEFORBUND Organisasjonsutvikling NDF 2021 - del 2 10.06.2021 11.06.2021 13 1 690 30 000 31 690

113834 NORGES DØVEFORBUND «Den gode søknaden» - hvordan skrive en god helsesøknad til Dam 14.08.2021 15.08.2021 15 3 000 68 000 71 000

124454 NORGES DØVE-UNGDOMSFORBUND Frivillighet under korona og hva skal vi gjøre etter gjenåpningen? 19.11.2021 20.11.2021 10 2 000 30 000 32 000

101658 OSLO DØVEFORENING Kurs for tegnspråklærere I_2021 07.01.2021 21.04.2021 14 1 820 1 820

101718 OSLO DØVEFORENING Nettkurs sjakk vinter 2021 20.01.2021 17.03.2021 8 1 040 660 1 700

102665 OSLO DØVEFORENING Nettkurs sjakk for nybegynnere vinter 2021 20.01.2021 16.03.2021 8 800 550 1 350

104184 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 1 A04 11.01.2021 12.04.2021 24 3 120 3 120

104185 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 2 A02 12.01.2021 06.04.2021 24 3 120 3 120

104186 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 3 E01 14.01.2021 25.03.2021 24 800 0 800

104190 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 1 A03 20.01.2021 07.04.2021 24 3 120 3 120

104520 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs på St. Hanshaugen omsorgssenter 02.03.2021 11.05.2021 24 3 120 3 120

106054 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 1 L02 14.04.2021 16.06.2021 24 3 120 3 120

106057 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 2 M01 15.04.2021 25.08.2021 24 800 0 800

106058 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 3 A06 20.04.2021 22.06.2021 24 3 120 3 120

106059 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 4 H02 15.04.2021 24.06.2021 24 3 120 3 120

108187 OSLO DØVEFORENING Online koronatrening på tegnspråk 13.04.2021 17.06.2021 20 2 600 2 250 4 850

110044 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 1 A06 13.09.2021 08.11.2021 24 800 0 800

110045 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 1 M02 16.09.2021 25.11.2021 24 800 0 800

110046 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 2 A07 15.09.2021 27.11.2021 24 4 800 4 800

111834 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 2 på St. Hanshaugen Omsorgssenter 01.06.2021 26.10.2021 24 4 800 4 800

111955 OSLO DØVEFORENING Intensivt tegnspråk kurs Modul 1 på St. Hanshaugen 21.06.2021 08.07.2021 20 3 000 3 000

114675 OSLO DØVEFORENING Tegnspråkkurs Modul 1 på Voldsløkka 12.08.2021 25.11.2021 24 4 800 4 800

114976 OSLO DØVEFORENING Onlinetrening på tegnspråk crosstraining 31.08.2021 07.12.2021 13 2 600 2 858 5 458

114977 OSLO DØVEFORENING Onlinetrening på tegnspråk - Pilates 02.09.2021 02.12.2021 13 2 600 2 258 4 858

114978 OSLO DØVEFORENING Onlinetrening på tegnspråk - Rolig yoga 05.09.2021 05.12.2021 13 2 600 2 558 5 158

115087 OSLO DØVEFORENING Sykurs på tegnspråk - høsten 2021 16.10.2021 14.11.2021 18 3 600 1 000 4 600

125174 OSLO DØVEFORENING Hvordan bøker blir til 30.10.2021 31.10.2021 14 2 800 19 788 22 588

125807 OSLO DØVEFORENING Opplæring i styrearbeid/styreseminar 2021 28.08.2021 28.08.2021 9 1 800 3 000 4 800

130967 OSLO DØVEFORENING Økt samfunnskunnskap 2021 18.01.2021 08.12.2021 38 7 600 0 7 600

130968 OSLO DØVEFORENING Samfunnskunnskap for eldre 2021 13.01.2021 08.12.2021 84 16 800 0 16 800

130969 OSLO DØVEFORENING Kultur og museum på tegnspråk 2021 01.07.2021 16.10.2021 16 3 200 0 3 200

130971 OSLO DØVEFORENING Bridge 2021 31.08.2021 07.12.2021 45 7 000 0 7 000

130972 OSLO DØVEFORENING Økt kunnskap om strikke 2021 13.09.2021 08.11.2021 12 2 400 0 2 400

130973 OSLO DØVEFORENING Økt kunnskap om håndarbeid 2021 27.01.2021 24.11.2021 22 4 400 0 4 400

108896 TRONDHEIM DØVEFORENING Tegnspråk grunnkurs våren 2021 01.03.2021 03.05.2021 24 3 120 3 000 6 120

108897 TRONDHEIM DØVEFORENING Tegnspråkkurs for ansatte på institusjon 10.02.2021 24.02.2021 9 800 1 200 2 000

108898 TRONDHEIM DØVEFORENING Improteater 03.03.2021 02.06.2021 37 4 810 4 810

108899 TRONDHEIM DØVEFORENING Tegnspråkkurs for ansatte på institusjon 10.02.2021 24.02.2021 9 800 1 500 2 300

108900 TRONDHEIM DØVEFORENING Oppfriskningskurs i tegnspråk for ansatte på Prima 14.04.2021 28.04.2021 9 1 170 1 170

110914 TRONDHEIM DØVEFORENING Tegnspråkkurs 2 for ansatte på institusjon 14.04.2021 05.05.2021 9 800 400 1 200

121345 TRONDHEIM DØVEFORENING Tegnspråkkurs nivå 1 høsten 2021 06.09.2021 01.11.2021 24 3 183 0 3 183

125314 TRONDHEIM DØVEFORENING Brukermedvirkningskurs 16.10.2021 16.10.2021 6 1 200 1 200

127270 TRONDHEIM DØVEFORENING Styrekurs 06.11.2021 07.11.2021 14 2 800 2 800

1 108 156 173 237 131 393 304

Norges Døveforbund utbetalte kurs 2021
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