Protokoll
Forbundsstyremøte 1 / 21
Lørdag 13. februar 2021, kl. 10.00-14.30
Søndag 14.februar 2021, kl. 10.00-14.00
Møtested:
Videokonferanse
Til stede:
Niels Kristensen, Camilla Høiberg, Hedvig Sinnes, Tove Glomset, Erik Lundqvist, Per Gunnar Johnsen,
Jannicke B. Kvitvær, Katie K. Moriggi (ungdomsrepresentant), Elisabeth F. Holte
(Konst.generalsekretær) og Bibbi Hagerupsen (ansattrepresentant)
Forfall:
Petter Noddeland (generalsekretær) er i fødselspermisjon

Teater Manu styremedlemmene Thomas Blix, Debbie Zacsko Rennie og Hilde Gjermundrød deltok
under sak 8/21

Sak 1/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent.

Sak 2/21

Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 05/20

Vedtak: Godkjent.

Sak 3/21

Orienterings saker:

A. Prosjektet med Nød-SMS er nå avsluttet. Kort fortalt så er anbefalingen fra DSB(Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap) følgende:
•
•
•

JD(Justis Dep.) og HOD(Helse -og omsorgs Dep.) må snarlig ta initiativet til ett arbeid med
å etablere en fremtidig løsning for tekstbasert kommunikasjon i forhold til kravene fra
EECC-direktivet (europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon)
Det må lages en samordnet strategi for å tilby fremtidsrettede og tidsriktige løsninger for
nødmeldingstjenesten
Nød-SMS skal videreføres inntil ny løsning er etablert

B. Hørselsregisteret for barn. Ekspertgruppen fikk dessverre ikke tid til å behandle søknaden i
møtet i november. Søknaden står på agendaen på deres neste møte i mars.
Hørselsregisteret er per nå det eneste nye registeret som er klare til å søke nasjonal status
etter mange år med stans.
Servicemiljøet for nasjonale kvalitetsregistre er godt informert om dette registeret, og følger
det tett opp. De vil behandle søknaden så snart Ekspertgruppen gir klarsignal. Helse Midt har
signalisert at de vil påta seg økonomisk finansiering så snart registeret får en nasjonal status.
C. Kristandsand Døveforening har bedt om bistand fra NDF til ulike ting i foreningen deres. Etter
å ha satt oss inni saken så viser det seg at de trenger bistand til mange ting. Som f.eks. å søke
om kommunal- og fylkeskommunalstøtte, styrearbeid og regnskap. NDFs administrasjon
besluttet å møte mannsterke opp og har tatt flere turer ned til Kristiansand og flere turer er
planlagt framover. Å ha en sterk lokalforening er viktig for vår organisasjon.
D. Daglig leder i Trondheim Døveforening har sluttet.
E. I flere år så har Ålesund Døves Aktivitetsklubb (ÅDAK) søkt om midler til deres aktiviteter via
studieforbundet Funkis. NDF har godkjent disse søknadene i den troen at de var en
underavdeling til Møre og Romsdal Døveforening. Nå sitter vi med opplysninger som tilsier at
dette ikke stemmer. De har vært medlem i Norges Idrettsforbundet samtidig som det står
blant annet på deres hjemmeside at de er en underavdeling til NDF. Deres
medlemskontingent tilsvarer ikke det som ble vedtatt på NDFs landsmøte. Generalsekretær
har vært involvert i den saken og sagt at de må fjerne opplysningene om at de er en
underavdeling til NDF.
F. Valgkomiteen og kontrollkomiteen har undersøkt om valgkomiteen også skal oppnevne
representanter til valgkomiteen. Det ble konkludert med at valgkomiteen skal oppnevne
medlemmer til forbundsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Prosessen til
valgkomiteen begynner for fullt til sommeren 2021. Se eget vedlegg.
G. Vi har nå endelig fått gruppeplassering 4 i Bufdir! Dette er noe som nåværende GS har jobbet
hardt med siden han ble ansatt i 2018. Bufdir har ordning der de plasserer
funksjonshemmedes organisasjoner i fem grupper, 1-5. Der gruppeplassering 1 får minst
penger, mens gruppeplassering 5 får mest. Vi har siden ordningen ble innført vært plassert
hos gruppe 3. Vi har jobbet lenge med å flytte opp til gruppeplassering 4. For å flytte opp
måtte vi dokumentere at vi har merkostnader pga. funksjonshemmingen som er mer enn de
andre organisasjonene har. Vår argumentasjon er at norsk ikke er vårt førstespråk og mye av
vår tid går ut på å gjøre språkarbeid. Ved å rette folks rettskriving og å legge ut informasjon

både på tegnspråk og tekst. Det er arbeidet som de andre organisasjoner i gruppeplassering
3 slipper. Til sammenligning så har HLF gruppeplassering 3 og Blindeforbundet 4. Vi vet enda
ikke hva det betyr for oss, men det fører med seg mer penger og vi slipper nok den stadig
synkende støtten fra Bufdir som har pågått i flere år. Så langt har vi fått tilskudd på kr.
1.779.357, -.
H. Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging informerer oss i NDF, HLF, LSHDB OG
FNDB om fordelingen av de 34 nye stillingene på tolkeområdet. Stillingene er nå fordelt på
hjelpemiddelsentralene. Følgende faktorer som er lagt i denne prosessen:
• Statistikk for 2019 på dekkede oppdrag, udekket, dekket av frilans kontra fast ansatte
• Dekningsgrad på landsbasis ut fra innrapporterte årsverk pr enhet
• Andel løste oppdrag sett opp mot andel årsverk
• Tildeling ut fra prosent innbyggertall
• Enhetenes innmeldte behov, og deres vurdering av behov i landet for øvrig.
• Geografisk ulikhet som ikke kommer fram i statistikk, reiseavstander
• Tilgang på søkermasse ved tidligere utlyste tolkestillinger
• Mulige mørketall pga lengre tid med underdekning
• Innspill fra brukerorganisasjonene
• Innspill fra medbestemmelsesapparatet

Fylke

Stillinger

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

1

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

10

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet

3

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken

1

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

3

NAV Hjelpemiddelsentral Agder

2

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

4

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland

3

NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

2

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

2

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

2

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark

1

Totalt

34

I.

HLF’s FORELDRE- OG BARN sin rapport ble ferdigstilt sent 2020

NDF inviterte HLF til et møte, for å kunne se om det er mulighet til å kunne samarbeide på noen
områder som vi ser kan være felles utfordringer. Som f.eks. om en koordinator bør opprettes igjen,

og at foreldre sliter noe voldsomt i møtet med helsevesenet når det oppdages at de har et hh barn.
Mange fagfolk som oppgir at barnets foreldre er sin nærmeste samarbeidspartner.
Foreldre strever og sliter seg ut. Det å få et funksjonshemmet barn krever noe mer av foreldrene. De
nevner også at det er store geografiske forskjeller på tilbudet, tilretteleggingen og oppfølgingen som
barnet- foreldre og familien får. Dette følger dem helt opptil høyere utdanning. Kort sagt så kommer
det frem i fagrapporten at det ser ut til at tilrettelegging med tekniske hjelpemidler er bedre ivaretatt
enn det pedagogiske tilbudet. Fagrapporten sier også at tildeling av et teknisk hjelpemiddel løser ikke
alltid kommunikasjonsproblemet. Det var et positivt møte, og vi skal jobbe videre for å se om det er
en mulighet. Se eget vedlegg.

Vedtak: Tas til orientering.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Referater
Referat fra faglig brukerråd Hørsel i Statped 11.11.2020
Referat fra Signo’s hovedstyremøte 03.12.2020
Protokoll fra FFOs hovedstyremøte 02.11.2020
Referat fra tegnspråkbarns utvalg 14-15.11.2020
Referat fra tegnspråkbarns utvalg 18.01.2021
Sluttrapport for NødSMS pilot
Udirs svar på oppdrag 2020-003 «Utrede hvordan produksjon av læremidler og
læringsressurser for tegnspråkbrukere og blinde og sterkt svaksynte best kan organisere
fremover»
Kongelig beskyttelse ut 31.desember 2025

H.

Vedtak:
Tas til orientering.
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Representasjoner

a. Ekstraordinær generalforsamling i EUD 27.februar pga. uroligheter rundt nestleder Dr.
Gergely Tapolczai. Han sitter i parlamentet i Ungarn og har stemt for 9.grunnlovstillegget
som forbyr ekteskapet mellom samme kjønn, bortvisning av LHBT-relatert innhold i
utdanningen og forbud mot adopsjon. Det vakte sterke reaksjoner i døvesamfunnet over
hele Europa. Det førte til Tapolczai har fratredd sitt verv som nestleder 5.februar.
Vedtak: Jannicke Kvitvær og Niels Kristiansen. frist for å svare er fredag 19.februar 2020.
b. På Stiftelsen Dams årsmøte 5. mai skal det velges tre nye styremedlemmer med personlige
varamedlemmer i Stiftelsen Dams styre, for de neste to årene. Organisasjonene i Stiftelsen
Dam inviteres med dette å komme med forslag på kandidater og frist for det er 20. februar.
Personen bør være styreleder eller generalsekretær. Vi har prøvd å forslå nestleder før, men
de godtok ikke dette.
Vedtak: Petter Noddeland foreslås som styremedlem og personlige varamedlemmet Niels
Kristensen. Elisabeth tar kontakt med Arash og Stiftelsen Dam for å foreslå dem innen
20.februar.

c. Verdens helseorganisasjon (WHO) skal lansere «World Report on Hearing» på selveste
«World Hearing Day» - 3. mars 2021. WFD har arbeidet for å sikre tegnspråk som en del av
denne rapporten. Dette er første gang WHO nevner tegnspråk i en rapport. Det er også en
mulighet til å løfte tegnspråk opp på et nasjonalt nivå.
Det inviteres til et webinar forbeholdt WFD vanlige medlemmer, tilknyttede medlemmer,
internasjonale medlemmer og partnere 15. februar 2021 15.00 (Helsinki-tid), som foregår
kun på internasjonalt tegn.
Målet med utredningen er å:
1. Orientere medlemmer om den kommende verdensrapporten om hørsel.
2. Diskuter en mediestrategi for verdens hørselsdag.
3. Forklar WFDs verktøysett
4. Spørsmål / svar
Vedtak: Følgende representant oppnevnes til å delta: Interessepolitiske rådgiver Adriana
Fjellaker
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Kjøp av 200 stykker av boken «Babytegn – Åpne barnets verden» av Megan
Matovich-Noddeland og Petter Noddeland
Daglig leder i BeSeen AS, Megan Matovich-Noddeland har sendt en epost der hun fortalte at de
holder på å avvikle deres virksomhet. De har en restbeholdning på 200 bøker på lager som de lurer
på om NDF er villige til å kjøpe. Dette er vanligvis en administrasjonssak, men ettersom hun er kona
til generalsekretæren, og han var med på å bygge opp BeSeen AS og er medforfatter til boken som
NDF får tilbud om å kjøpe –har han meldt seg inhabil i saken. Da blir dette en styresak.
Vedtak: Det ble postalt vedtatt at NDF kjøper 200 bøker til kostpris.

Sak 7/21

Medlemskontingent og fordelingsnøkkel

Landsmøteprotokollen sier ikke mye om fordelingsnøkkel, men når vi ser på opptak av landsmøtet
2019: https://www.facebook.com/watch/live/?v=353719848659950&ref=watch_permalink (35:4442:22) så ser vi at det ble vedtatt at medlemskontingent for 0-30 år skal være på 150 kr, videre ble
det vedtatt at NDF skal få 50kr, så fordeles de siste 100 kronene på 56% til NDFU og 44% til
døveforening, øremerket til barn- og ungdomsarbeid.
En døveforening har tatt kontakt med oss og sier at dette blir problematisk pga. Oslo Kommune har
et minimumskrav på 50 kr for å motta støtte. Brevet fra døveforeningen er lagt ved.
Det er også viktig å følge BUFDIR sitt reglement.
Vedtak
NDF, NDFU og Døveforening får 50 kr hver per jamfør medlemskontingenten 0-30 år.
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Styret til Teater Manu

27.januar offentliggjorde Teater Manu at Janne Langaas blir den nye teatersjefen etter Mira
Zuckermann. Hun er hørende og har lite kjennskap til døvemiljøet og tegnspråk. Det har vakt store
reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det ble heftig diskutert på Facebook siden «Stopp
Audisme» der store flertallet av døve og hørselshemmede er kritiske. IVT, Fransk tegnspråkteater og
Teater Criea, svensk tegnspråkteater har omtalt saken der de er kritiske til at en hørende sjef uten
noe kjennskap til døve, hørselshemmede og døvekultur skal overta en av viktigste kulturinstitutt ikke
bare i Norge, men i hele verden. Teater Manus styret har per 13.februar ikke omtalt saken.
Generalsekretær har sendt e-post til dem 3.februar og bedt dem om å uttale seg. NDF oppnevner
folk til Teater Manus styre og varamedlem Espen Rosvolds periode gikk ut i 31.desember 2020. Nå er
det naturlig å diskutere om vi skal re oppnevne ham, eller oppnevne en annen representant. Resten
av styret har periode til 31.12.2022. I kjølvannet av de siste ukers debatt er det naturlig at vi stiller
oss spørsmålet om vi har tillit til resten av styremedlemmene. Forbundsstyret må ta innstilling til om
de skal gjøre noe mer utover det som har blitt gjort av NDF så langt.
Vedtak
Utsettes inntil videre
Forbundsstyret ser seg nødt til å utsette saken før vi kan beslutte et godt og grundig vedtak basert på
fakta.

22.februar 2021

Niels Kristensen
Forbundsleder

Camilla Høiberg
Nestleder

Elisabeth F. Holte

Per Gunnar Johnsen

Erik Lundqvist

Jannicke B. Kvitvær

Konstituert Generalsekretær

Katie K. Moriggi

Bibbi Hagerupsen

Ungdomsrepresentant

ansattrepresentant

Hedvig Sinnes

Tove Glomset

