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Kongelig beskytterskap

Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for
Norges Døveforbund
i en femårs periode til 31.12.2015.
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1. Forbundslederen har ordet

P

å landsmøtet i juni gikk Hanne Kvitvær av etter 10 år som forbundsleder. Hun har satt dype spor etter seg i NDF, og det har vært utfordrende å
overta etter Hanne.
Samfunnet endrer seg, og vi i NDF må hele tiden følge med og tilpasse oss
de ulike endringene. Mange ganger skjer endringene fort, og da betyr det
at vi i noen perioder må vi sette andre saker på vent, og ta de sakene som er
mer viktig. Uansett hvordan vi prioriterer arbeidsoppgaver, skal vi hele tiden
ha handlingsplanen, som ble vedtatt på landsmøtet, som ledetråd for vårt
arbeid fram til neste landsmøte 2016.
Året 2013 var et språkår og det var derfor naturlig å ha fokus på språkmangfoldet og norsk tegnspråk. Vi jobber med at NDF skal få aksept som språkpolitisk organisasjon.
Det at Stortinget ratifiserte FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne har
medført at vi får større innflytelse på våre mange kampsaker om rettigheter for døve og hørselshemmede.
I den sammenheng arrangerte NDF et likemannsseminar i desember, hvor temaet var «Blir døve diskriminert?» med fokus på konvensjonen og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Med kampvilje, stå-på-vilje, FN-konvensjonen og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i hånden, har vi
klart å få TV2 til snu fra nei til ja om å tekste hovedsendingene fra OL i Sotsji. Dette har vært en viktig sak
for NDF. Demonstrasjonene vi hadde i Bergen og Oslo i 2012, markerte vår misnøye og vi stilte tydelige
krav til TV2 ledelsen. Dette er et godt eksempel på at lokale foreninger kan bidra mye for at vi kan oppnå
våre kampsaker. Før jul ble det satt inn et ekstra støt mot tv-kanalen og vi fikk med oss Norges Idrettsforbund og flere politiske partier. Da lovet TV2 teksting av OL sendingene. Etter å ha krevd teksting på TV 2 i
mange år – ble dette en liten seier – men vi krever at TV2 skal tekste også etter OL.
Det nytter å kjempe! Dr. Liisa Kauppinen, tidligere generalsekretær i WFD, mottok FNs menneskerettighetspris i desember, et godt eksempel på at det nytter å kjempe.
Årets Døves kulturdager ble gjennomført i Trondheim, hvor fagdagen, vår nye tradisjon, handlet om et
viktig og aktuelt tema: sammenhengen mellom kognitiv utvikling og språkets rolle i barns ferdigheter, og
hvor avgjørende tidlig kommunikasjonen med barnet er. Takk til Trondheim døveforening for gode kulturdager!
Et av høydepunktene var at Solberg-regjeringens politiske plattform ønsket å gjeninnføre statlig skole for
hørselshemmede. Dette har medført mange møter med Kunnskapsdepartementet. Et håp ble tent, etter
den store skuffelsen da Stortinget i juni nedstemte forslaget om innføring av tegnspråk som valgfag på
ungdomsskolen. Foreldre- og oppvekstutvalget har hatt mange møter med fokus på opplæring for døve
og hørselshemmede barn. Hovedbudskapet er at barn skal ha rett til tidlig språkopplæring, en tospråklig
undervisning, og til en valgfri barnehage/skole. Skole og undervisning for døve og hørselshemmede har
vært viktig for NDF gjennom NDFs snart 100-årige historie. Den kampen blir vi aldri ferdig med. Det finnes flere farlige skjær i sjøen, ikke minst på grunn av det lave kunnskapsnivået i tegnspråk blant mange av
de som underviser.
Takket være engasjerte medlemmer i foreldre- og oppvekstutvalget, har NDF blitt mer synlig og troverdig
hos mange foreldre til døve og hørselshemmede barn i vårt langstrakte land.
Andre viktige saker som vi har jobbet med utenom skole-saken, er blant annet tolketjenesten, nasjonal
helse- og sykehusplan og arbeidsliv. Disse tiltakene som har startet, er på grunn av den nye regjeringen –
som ønsker mindre byråkrati. NDF har kommet med en rekke innspill til ulike endringer i rundskriv og nye
planer.
Seniorutvalget har jobbet aktivt blant annet med at det må lovfestes at eldre døve skal ha rett til å velge
sykehjemsplass/omsorgstjenester i et tegnspråklig miljø.
Jeg vil takke administrasjonen i NDF for godt arbeid. Det har vært et travelt år for alle ansatte på kontoret.
Med stå-på-vilje, og troen på at «fjell kan flyttes», kan man oppnå mye. Det har vi klart gang på gang, til
tross for at NDF er en liten organisasjon.Jeg vil også takke for givende arbeid med forbundsstyret, foreninger, enheter, medlemmer og samarbeidsorganisasjoner.
Jeg håper på et godt samarbeid også i 2014.

Hedvig Sinnes - forbundsleder
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2. Forbundsstyret
Frem til 2. juni:		

fra 2. juni:

Forbundsleder:

Hanne B. Kvitvær

Forbundsleder:

Hedvig Sinnes

Nestleder:

Bjørn Stensvoll

Nestleder:

Finn Arild Thordarson

Styremedlemmer: Finn Arild Thordarson
Styremedlemmer:
Siv Mittet		
Hedvig Sinnes 		
Kenneth Ommundsen		
Sonja M. Holten		
Arne Lundqvist (permisjon)		
Sissel Gjøen (ansattes repr)		
Bjørn A. Kristiansen (generalsekretær)		
		
Varamedlemmer:
Varamedlemmer: Martin Skinnes		
			

Ellen Østrem
Sonja M. Holten
Aina Fossum
Rune Anda
Bjørn Stensvoll
Thomas Blix (ansattes repr)
Bjørn A. Kristiansen, generalsekr.
Nina Hauge
Torunn Bakkestuen
Tove Glomset

Forbundsstyret har hatt 7 møter og behandlet 79 saker (hvorav 1 b-sak).
En litt spesiell situasjon dukket opp like etter landsmøtet da to av de valgte styremedlemmene ble ansatt i NDF. Ellen Østrem startet som ungdomskonsulent i 50 % stilling 9. september. Og Aina Fossum begynte som oppvekstkonsulent i 30 % stilling 1. august. Begge fratrådte sine verv i forbundsstyret umiddelbart og varamedlemmene Nina
Hauge og Torunn Bakkestuen gikk inn i styret som styremedlemmer. Vi har nå ett varamedlem, Tove Glomset.

3. Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær.
Frem til 2. juni bestod AU av:
Hanne B. Kvitvær
Bjørn Stensvoll
Bjørn A. Kristiansen

Fra 2. juni bestod AU av:
Hedvig Sinnes
Finn Arild Thordarson
Bjørn A. Kristiansen

AU har hatt 5 møter og behandlet 29 saker.

Nestleder Finn Arild Thordarson, prinsesse Märtha Louise og generalsekretær Bjørn A. Kristiansen på Slottet.
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4. Ansatte i NDFs administrasjon

6

Bjørn A. Kristiansen
Generalsekretær

Jannicke Kvitvær
Ungdomskonsulent
- 50% til 1. september

Sissel Gjøen
Interessepolitisk rådgiver

Aina T. Fossum
Oppvekstkonsulent - 30 %
fra 1. august

Helge Herland
Redaktør - 50%
Kulturkonsulent - 50%

Ellen Østrem
Ungdomskonsulent - 50%
fra 9. september

Thomas Blix
Prosjektkoordinator

Tor Inge Gausnes
Regnskapsfører - 50 % til 1. november

Elisabeth F. Holte
Sentralbord - 70%

Nils Erik Midtskog
Regnskapsfører - 50% fra 28. oktober

Bibbi Hagerupsen
Medlemskonsulent - 30%

Margareth Hartvedt
Prosjektleder 20% knyttet til TOBRUprosjektet med midler fra
ExtraStiftelsen

Maren Oriola
Oppvekstkonsulent - 50%
til 1. september

René Stub-Christiansen
Advokat
- 50% på på frivillig basis til 1. juli

4. Ansatte i NDFs administrasjon (forts.)
Thomas Nielsen
IT-konsulent

TOLKETEAMET
Lene Hartveit

Terese Brynhildsen

Laila Thorsen

Hilde Fredriksen
(fra august)

Forbundets administrasjon holder til sentralt i Oslo sentrum i Grensen 9. NDFs arbeidsgiverorganisasjon er Hovedorganisasjonen VIRKE og NDF hører til feltet VIRKE Ideell
NDF har leiekontrakt med Olav Thon Eiendomsselskapet ASA frem til 1. juli 2015
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5. Medlemsforeninger
Medlemsforeninger

Antall medlemmer pr 31.12
H = Hovedmedlem, U = Ungdomsmedlem, B = Barnemedlem, T = Hovedmedlem trygdede

2012
Direkte medlemmer - NDF

Østfold

Akershus

Innlandet

Drammen

Ringerrike
Hallingdal

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Kristiansand
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H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T

125
46
13
23
19
1
0
6
16
1
0
20
20
7
1
26
30
0
0
45
2
1
28
4
6
4
59
9
4
18
16
0
3
29
4
1
0
17
39
4
0
26

207

26

37

54

75
3

42

90

48

22

69

2013
142
31
9
31
19
1
0
7
14
0
0
23
20
5
1
24
23
0
0
56
3
1
22
4
1
3
56
8
6
18
18
0
3
31
4
0
0
15
36
3
2
29

213

27

37

50

79
4

30

88

52

19

70

5. Medlemsforeninger (forts.)
Antall medlemmer pr 31.12
H = Hovedmedlem, U = Ungdomsmedlem, B = Barnemedlem, T = Hovedmedlem trygdede

2012
Sandnes
Stavanger

Haugaland

Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal

Trondheim

Nord-Trøndelag

Helgeland
Salten

Narvik

Tromsø

Bergen

Oslo

Total antall medlemmer

H
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
T
H
U
B
T
H
U
B
T
H
U
T
H
T
H
U
B
T
H
U
T
H
B
T
H
U
B
T
H
U
B
T

9
6
56
30
4
27
14
0
2
7
9
6
38
14
16
48
93
21
5
62
27
1
24
2
5
19
3
3
3
0
1
4
19
1
16
209
58
9
81
255
61
56
128

15

117

23
15

116

181

52
7

28

5

36

357

500
2 153

2013
Slått sammen med NDF - Stavanger
pr. 1. november 2013

61
25
4
32
13
0
2
8
10
6
35
16
13
52
88
23
4
76
21
2
27
2
5
19
5
2
4
0
0
4
23
1
15
208
73
4
88
243
64
59
143

122

23
16

116

191

50
7

30

4

39

373

509
2149
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5. Medlemsforeninger (forts.)
Medlemsservice
Bibbi Hagerupsen har hatt ansvaret
for medlemsservice sentralt og har
hatt god dialog med døveforeningene
i hele 2013.
Ad-hoc utvalget medlemsservice
besto av: Vidar Sæle, Oslo Døveforening, Tore Djuvik, NDF Stavanger,
Rune Anda, Bergen Døvesenter, Trude
Nilsen, Trondheim Døveforening og
Bibbi Hagerupsen. Utvalget ved Vidar
Sæle la fram forslaget på landsmøte
i juni, som ble godkjent. Utvalgets
funksjonstid var frem til landsmøtet.

Medlemskontingent fra 1. januar 2014
Hovedmedlem (26 år – 61 år):

450 kr (200 kr til lokale foreninger)

Ungdomsmedlem (13 år – 25 år): 350 kr (150 kr til lokale foreninger)
Barnemedlem (0 – 12 år):

100 kr (100 kr til lokale foreninger)

Hovedmedlem senior (62 år -> ):

350 kr (200 kr til lokale foreninger)

Kategori for uføretrygdet ble foreslått og vedtatt fjernet, på landsmøte,
på grunn av at vi ikke har oversikt over hvem som er uføretrygdede/trygdede. Det skaper ekstra mye arbeid med NDFs medlemsregister.
Den enkleste og beste måten er å sortere medlemskategorier etter
aldersgrupper.

Norges Døveforbund, Stavanger

Bergen Døvesenter
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6. Det skjedde i 2013

Landsmøtet
Hvert 3. år er det landsmøtet og denne gang var Stavanger Døvesenter vertskap. De gjorde en flott jobb
med arrangementet og inviterte til festmiddag på Byrkjedalstunet – en fin opplevelse. Hanne B. Kvitvær gikk
av etter 10 år som forbundsleder og Hedvig Sinnes ble
valgt som ny. Begge kvinnene startet sitt organisasjonsarbeid i Stavanger døveforening. Landsmøtet er omtalt
som eget punkt i årsmeldingen.
WFD
WFD inviterte til sin 2. internasjonale konferanse, denne gang i Sydney. Hedvig Sinnes, Bjørn A. Kristiansen og
Sissel Gjøen representerte NDF mens Hanne B. Kvitvær
deltok på vegne av WFD. Tidligere generalsekretær Paal
R. Peterson foreleste om likestilling og diskriminering.
Tema for konferansen var «Equality for Deaf People» og
samlet 650 deltakere. Mange interessante forelesninger og siste dagen var det filmkveld. Grunnleggende for
våre menneskerettigheter er: tegnspråk, opplæring og
utdanning på tegnspråk, tegnspråktolker og tilgjengelighet.

WFD og IFHOH (internasjonale forbund for hørselshemmede) signerte en historisk samarbeidsavtale.
Bergen døvesenters seniorgruppe 40 år
NDFs seniorutvalg deltok på feiringen i Bergen, som
samlet 100 deltakere fra hele landet. Forelesninger og
gruppearbeid kombinert med god stemning og deilig mat gjorde disse to dagene til en nyttig og hyggelig
opplevelse for alle. Seniorutvalget fikk mange innspill
fra gruppearbeidet – om hvilke drømmer og ønsker
seniorene har. Disse tas med i det videre arbeidet.

Stortingsvalget.
NDF og de lokale døveforeningene satt fokus på 4
områder: skole og opplæring, norsk tegnspråk, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FNs konvensjon
om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, som ble tatt opp med de politiske partiene. Flere
døveforeninger inviterte politikere til debatt.
Dagbladet hadde valgbod utenfor Stortinget og alle
partilederne ble spurt ut i forkant av valget. NDF stilte
11

6. Det skjedde i 2013 (forts.)
døvesamfunnet og identiteten til døve gjennom FNs
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (FN CRPD). Fokus for Dr Kauppinens
menneskerettighetsarbeid, har ikke utelukkende vært
for rettighetene til døve, men også om menneskerettigheter for alle. Hun har fremmet både rettighetene til
kvinner og kvinner med funksjonshemninger gjennom
samarbeid med andre menneskerettighetsaktivister,
representanter for regjeringer og internasjonale frivillige organisasjoner.

med tegnspråktolk og var selv til stede og fikk stilt
spørsmål. Fokus her var spesielt på tilgjengelighet og
teksting/tolking av TV programmer (valgsendinger) og
bedre tolketjeneste.
Programmet ble streamet på nett-tv – også med tegnspråktolk.
Venstre var det eneste partiet som oversatte sine viktigste saker til tegnspråk og la det ut på nettsiden.

FNs menneskerettspris
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Tidligere generalsekretær
i WFD og det
finske døveforbundet dr.
Liisa Kauppinen
mottok FNs
menneskerettighetspris for
sitt 30 årige
virke i WFD. Dr
Kauppinen var
spesielt opptatt av å sikre
inkludering av
tegnspråklige,
døvekultur,

ExtraStiftelsen – tildeling
NDF ble en av vinnerne i årets ExtraSpill utdeling. Kr
230 mill ble fordelt til 551 prosjekter og NDF ble tildelt
totalt 6 075 300 kroner fordelt på 13 prosjekter for
2014.
Besøk på Slottet
NDFs nestleder Finn Arild Thordarson og generalsekretær Bjørn A. Kristiansen var gjester hos prinsesse Märtha Louise, på Slottet 3. september. Temaer som ble
diskutert var opplæring for døve og hørselshemmede
barn, ny språklov og NDF som språkpolitisk organisasjon samt pågående interessepolitiske saker. Prinsessen
uttrykte interesse for å delta mer i NDFs virke.

7. Organisasjon
ten. Det er en forutsetning at meldingene skal være
korte, i form av påminnelser om arrangementer. Redaktøren av DT har ansvar for tekst-tv-sidene og i 2013 ble
det sendt til sammen ca 900 ulike meldinger.
www.deafnet.no
Vår nye nettside har nu fungert et år og mye er blitt bedre. Gode tilbakemeldinger tyder på at vi er på rett vei.
Men det krever ressurser å oppdatere sidene jevnlig
og vi prøver etter beste evne å oppdatere informasjon
både på tegnspråk og tekst.
I tillegg til nettsiden er vi også på facebook med flere sider, NDF, foreldre- og
oppvekstutvalget, seniorutvalget og
NDFU. Mye informasjon legges ut her
og lesere kan debattere og komme
med innspill. Alt mellom 300 og 3000
ser våre innlegg. Vi ser vi når frem til mange på denne
måten. Artikler med bilder og positive nyheter, for eksempel om teksting på TV2 gir mange «likes».
Kongelig beskytterskap
Prinsesse Märtha Louise er beskytter for Norges Døveforbund, i en ny femårsperiode frem til 31.12. 2015.

Døves Tidsskrift
Bladet forteller om hva som skjer i døvesamfunnet –
både nasjonalt og internasjonalt og fungerer på mange
måter som døves lokalavis. Stoffet favner vidt: interessepolitikk, idrett, kirke, skole, utdanning, arbeid, personalia og nyheter fra utlandet og speiler den tegnspråklige kulturen og interessepolitiske debatten. Bladet
utgjør en viktig kontakt mellom medlemmene og NDF
sentralt og sprer relevant kunnskap om den tegnspråklige kulturen til omverden.
Bladet har dette året løftet frem skole- og tolkesaken
på redaksjonell plass og åpnet en ny side; spør advokaten.
Døves Tidsskrift utkom med 8 nummer, 4 før sommerferien og 4 etter sommerferien. Redaktør for bladet var
Helge Herland. Annonsetilgangen har hatt en nedgang.
Spesielt trist er det at ikke de store arbeidsstedene for
døve annonserer sine ledige stillinger og arrangementer i bladet.
Layout er utført av Andata og bladet er som alltid blitt
trykket på A2G-Grafisk (tidligere Døves Trykkeri).
Tekst-tv
Fra 1989 har vi hatt avtale med NRK om at vi disponerer deres tekst-tv sider 771-773, til meldinger fra NDF,
døveforeningene, enhetene, døvekirken og døveidret-

Tolketeam
NDF har etablert et tolketeam på fire tegnspråktolker
i administrasjonen. Disse bytter på å jobbe og tar også
oppdrag utenfor NDF. Nå kan vi stille på møter, seminarer og andre arrangementer når vi skal. Tilgjengeligheten gjør det mer forutsigbart og vi slipper å bruke tid på
administrering av tegnspråktolker. Dekningsprosenten
var 97.
Lån til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Det ble gitt et lån på kr 1 mill til Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve i 2011. Forbundsstyret har gitt
utsettelse på tilbakebetaling av restgjelden og det gjenstår nå kr 200 000.
Lån til Døves Media
Lånet på kr 1,5 mill ble ferdig nedbetalt i 2013.
Samråd
Samråd består av AU og ledere for NDFs enheter: Ål
folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Media og
Teater Manu. Det har ikke vært samrådsmøte i 2013
men det er påbegynt et arbeid med tanke på et «Tegnspråkhus» i Oslo sammen med Oslo døveforening. Vi
ser på mulighetene for en samlokalisering med enhetene og ODF. Dette arbeidet fortsetter i 2014.
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7. Organisasjon (forts.)
Utvalgsseminar
25.-26. januar var det utvalgsseminar på Gardermoen
og alle NDFs utvalg deltok. NDFs visjon og formål og
hvordan utvalgene kan bidra, var hovedsakene. NDF
er en organisasjon som jobber for likestilling av tegnspråkbrukere, en ekspert- og serviceorganisasjon.
Målgruppen er døve og hørselshemmede og foreldre
til hørselshemmede barn. Rekruttering, troverdighet og
samfunnsansvar ble grundig diskutert. Vi må bli bedre
på informasjon utad, rekruttering både av medlemmer
og tillitsvalgte. Lage en tydelig profil av NDF.

Frivillighet Norge
NDF er medlem av Frivillighet Norge som er en sammenslutning av frivillige virksomheter som drives på
ikke-kommersiell basis. Frivillighet Norge arbeider blant
annet for å bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige frivillige
innsatsen i samfunnet. En av kjernesakene er opptrapping av momskompensasjonen. Den totale økningen
til hele frivilligheten økte med 320 millioner i 2013. I
statsbudsjettet for 2014 har regjeringen innfridd løftet
om å trappe opp rammen for momskompensasjon til
1,2 mrd. På sikt er målet at organisasjonene skal slippe
momsbelastningen helt og få refundert momsutgiftene
på innkjøp til den frivillige virksomheten krone for
krone.
FFO
NDF er medlem av FFO – en paraplyorganisasjon for
funksjonshemmedes organisasjoner. NDF deltok ikke på
årets kongress.

Strategimøte
Administrasjonen hadde strategimøte i Tønsberg 5.-6.
september hvor handlingsplanen var tema, både
utarbeidelse og strategi for implementering. Thomas
Brekke Fra Høgskolen i Vestfold foreleste om: Handlingsplanen som styringsverktøy for organisasjoner i
endring.
Og vår internship Petter Noddeland var invitert til å holde et innlegg om sine oppfatninger av NDFs Handlingsplan. HVA skal NDF levere, HVEM er brukeren, HVORDAN skal vi velge, finansiere og levere riktige tjenester?
Resultater fra møtet ble lagt frem for forbundsstyret for
videre diskusjon og konklusjon.

FFOs nestleder Atle Lunde hilser til NDFs landsmøte.

Norges Døveforbund

Tegnspråk, kulturarv, identitet
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8. Interessepolitiske saker
Norsk tegnspråk
2013 var språkåret og vi har sett at tegnspråk er satt på
agendaen flere steder. Språkrådets åpningskonferanse
ble streamet på nett og oversatt til norsk tegnspråk
slik at alle som ønsket, kunne følge konferansen live. Vi
har bedt Stortinget tegnspråktolke sine sendinger på
nett og håper at de i 2014 følger opp og at de viktigste
debattene også tegnspråktolkes på NRK og TV2.
NRK har egen tegnspråkkanal og tolker hver dag mellom kl. 1800 – og 2200, og TV 2 sendte serien Ingen
grenser - hvor en døv person deltok.
Døves Media sendte to serier på NRK dette året: Undringstårnet og Møkkakaffe.

blir utformet om et ledd i en mer helhetlig språklovgivning. Vi var forespeilet en høringsrunde i 2013 – men
venter fortsatt.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å jobbe videre med å konkretisere og
iverksette fire tiltak som et bidrag til å styrke statusen
for norsk tegnspråk – tegnspråkpakken.
* Tre pilotprosjekter knyttet til tegnspråk i opplæringen
* Rammeverk for muntlige ferdigheter i tegnspråk
* Støtte til videreutdanning innen norsk tegnspråk,
for lærere
* Styrking av Norsk tegnordbok
Ikke alle er positive til tegnspråk – det er fortsatt grunn
til uro over hvordan foreldrene blir møtt den første tiden etter å ha fått et barn som er døv /hørselshemmet
og hvilke konsekvenser den mangelfulle informasjonen
får på sikt.

Barnehage- og skoletilbudet
til døve og hørselshemmede barn er en av NDFs og foreldre- og oppvekstutvalgets hovedoppgaver. I 2013 har
vi hatt fokus på deltidstilbudet, og etter at ny regjering
ble innsatt, også regjeringsplattformens løfte om «gjeninnføring av de statlige skolene for hørselshemmede».
I stortingsmelding 18 «Læring og fellesskap» går daværende regjering inn for å legge ned tre av fire statlige
skoler for hørselshemmede. Samtidig blir det lovet å
styrke og videreutvikle deltidstilbudet. NDF satt i referansegruppen som skulle komme med forslag til ny deltidsmodell. Hilde Jordheim, rektor ved Hunstad skole
i Bergen, fikk ansvaret med å lede prosessen. Hun har
utarbeidet en veldig gjennomtenkt og kvalitativ modell
som vi håper hun får gjennomslag for. Spesielt glad
er vi for at hun ser for seg at søsken, førskolebarn og
coda-barn også er implementert i modellen. Dessverre
har informasjonen og manglende brukermedvirkning
ført til en del uro i foreldregruppene, og spesielt i nord,

Kulturdepartementet jobber fortsatt med den allmenne
språkloven – og det tar tid. Tidligere kulturminister
Hadia Tajik lovet en formalisering av norsk tegnspråks
status og at de overordnede tegnspråkbestemmelser

NDF har utgitt to filmer på tegnspråk: «Spør advokaten» og «Alltid lurt å kunne flere språk», sistnevnte
med støtte fra Språkrådet.
Kulturdepartementet
Departementet har heller ikke dette året støttet NDFs
arbeid for tegnspråk, økonomisk. NDF har de siste
årene vært mer tydelig på at vi er en organisasjon både
av funksjonshemmede og en språkpolitisk organisasjon.

1. november 2013: Forbundsstyret drøftet regjeringsplattformens løfte om «gjeninnføring av de statlige skolene for hørselshemmede»
15

8. Interessepolitiske saker (forts.)

Sagabakken skole.

midt og sørøst. Dette førte like før jul til en del reaksjoner fra foreldrene, og foreldre- og oppvekstutvalget, da
det kom signaler fra Statped om at det skulle bygges
opp et deltidstilbud i nord, og deltidstilbudet på Nedre
Gausen skulle legges ned. Statped har tatt signalene og
har nå bremset prosessen og tatt med seg brukerne.
På tampen av 2013 inviterte Statped foreldre i sørøst
til et foreldreseminar hvor temaet er informasjon og
gjensidig dialog rundt den fremtidige deltidsmodellen.
Alle deltidstilbud består slik de er nå, inntil videre. Statped har lovet at ingen endringer skjer uten involvering
av brukerne. NDF følger nøye med på hva som skjer
videre i denne saken.
Vi har også jobbet hele høsten med løftet i regjeringsplattformen om gjeninsetting av de statlige hørselsskolene. Gjennom høsten har det vært dialog mellom
politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og NDF om
fremtidens skoletilbud. NDF ønsker seg ikke tilbake til
de gamle døveskolene. Vi ønsker oss en skole for fremtiden, og vi ser for oss da en tvillingskolemodell. Slike
skoler har vi allerede flere steder i landet; feks Auglend
i Stavanger, Vetland i Oslo og Natland skole i Bergen
som er under oppbygging. Vi ønsker oss forutsigbare
fag- og språkmiljøer, og vi ønsker oss dette flere steder
i landet. Natlandsmodellen synes vi er et godt utgangspunkt for videre jobbing. I tilknytning til tvillingskolene
ønsker vi oss også barnehagetilbud da vi mener at
førskolealder er et så viktig grunnlag, spesielt språklig,
for videre skolegang. NDF vil fortsette jobbingen for et
bedre barnehage- og skoletilbud også i 2014.
Tolketjenesten
NDF har vært pådriver for oppfølging av Tolkeutredningen 2008 men er fortsatt skuffet over manglende oppfølging og tiltak fra NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har hatt flere samarbeidsmøter med LSHDB,
FNDB og HLF mest for å forberede møter med NAV.
NDF har tatt opp finansiering av tolketjenesten med
Arbeids- og sosialdepartementet og krevde økning på
statsbudsjettet. Revidert budsjett 2013 ga en ekstra
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bevilgning på 8,3 mill kr og statsbudsjettet 2014 en økning på 20 mill kr.
Like før jul varslet NAV endringer i Rundskriv på tolkeområdet § 10-7 bokstav f, tolkehjelp for hørselshemmede. Vi påpekte vår misnøye med selve saksprosessen og at det omarbeidede rundskrivet innebærer en
innskrenkning i tolkeretten og vil lett oppfattes som
diskriminerende fordi det forskjellsbehandler døves
mulighet til fri kommunikasjon på linje med hørende. Vi
har fått både FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven og da kan ikke NAV vurdere om
tolking er nødvendig eller hensiktsmessig. Dette er
også påpekt i møte med Arbeids- og sosialministeren i
starten av 2014.
I innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan har vi
påpekt at døve og hørselshemmede ved innleggelse
på sykehus ikke får den informasjonen og kommunikasjonen de har rett på. Fordi sykehusene skal betale
for tolketjeneste vil de også definere behovet. Helseministeren har lovet å ta dette med i arbeidet med ny
sykehusplan.
Telekommunikasjon for døve og hørselshemmede
Post – og teletilsynet (PT) ble i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet (SD) gitt i oppdrag å vurdere og
foreslå endringer i reguleringen av særlige tjenester for
funksjonshemmede og sluttbrukere med særlige behov.
NDF har hatt flere henvendelser til PT og SD for å sikre
en optimal telekommunikasjon døve og hørselshemmede og 29. oktober inviterte de til dialogmøte med involverte parter. Både Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og EU-direktiv (2009/136EC) gir tydelige føringer
og krav om å ivareta funksjonshemmedes behov på en
annen måte enn før. Det er levert en fyldig rapport fra
møtet og om arbeidet. For å imøtekomme behov og
rettigheter vil PT etablere et samarbeidsforum der alle
aktørene som jobber med ecom for funksjonshemmede kan drøfte aktuelle problemstillinger og samarbeide
for å finne aktuelle løsninger. NDF krever minst mulig
spesialtilpassede løsninger – telekommunikasjon skal
være universelt utformet og det haster med tanke på
Telenors utfasing av fasttelefonnettet.
Alarmtjenester
Å få på plass en ordning med tilgang til nødetatene
via SMS har tatt langt mer tid enn forventet. NDF har
jobbet mye med denne saken i flere år. I sommer ga
Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å lede en
arbeidsgruppe med formål å utrede mulighetene for
tilrettelegging for SMS i nødmeldesentralene. NDF
var representert i arbeidsgruppen som la frem sine
anbefalinger 1. november. Utgangspunktet for arbeidsgruppens vurderinger av å implementere digital kom-
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munikasjon i sentralene var at løsningene skal kunne
benyttes av hele befolkningen, være enkle, sikre og
effektive å bruke og ikke belaste brukeren økonomisk.
NDF vil følge opp overfor Justisdepartementet.
Mobilarm AS
Jobber med «Brannvarsling for hørselshemmede i det
offentlige rom». Tjenesten benytter SMS som varslingsform og benytter basestasjoner som posisjoneringsverktøy. Egen APP er under utprøving og vi har
forventninger til at døve og hørselshemmede nå også
blir varslet når det brenner eller foregår evakuering i
offentlige bygg.
TV og FILM
Kampen for bedre tilgjengelighet gir, på sikt, resultater.
Mens NRK tekster og tolker flere og flere programmer, er det ikke samme tilgjengelighet på de andre TV
kanalene. Etter aksjonen mot TV2 var det veldig lenge
stille – først på slutten av året når NDF fikk med seg
flere tyngre aktører og politikere og gjorde fremstøt
mot TV2 – innså de alvoret og begynte arbeidet med
tilrettelegging av tekst, på spesielt OL-sendingene. Det
har vært vårt krav i første omgang – at TV2, som har
senderettighetene, følger Kringkastingsloven og tekster
direktesendte programmer mellom kl 1800 og 2300.
NDF vil fortsatt stille krav til tekstede programmer på
TV2, også etter OL.

Etter krav fra både NDF og HLF blir norske kinofilmer,
som mottar statsstøtte, tekstet.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
I oktober sendte NDF krav til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og etterlyste oppfølging av
tilgang til varer, tjenester og informasjon. Man kan ikke
utelate tegnspråk når det gjelder diskrimineringsvern
for døve og hørselshemmede. FNs konvensjon om
rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne
er klar på at norske myndigheter skal sikre at døve og
hørselshemmede får tilgang til informasjon og kommunikasjon, for å ha et selvstendig liv og kunne delta fullt
ut på alle livets områder. Å delta i offentligheten uten
selv å måtte administrere tolketjeneste, fungerende
telefoni og SMS – nødvarsling, teksting av norskspråklige TV-programmer og nett-TV er eksempler på diskriminering av døve og hørselshemmede som vi har bedt
LDO ta på alvor.
Grunnstønad
NDF har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet og bedt de foreta en gjennomgang av grunnstønad for døve og hørselshemmede. Det må sees
nærmere på formålet med stønaden og det er behov
for oppdateringer. Departementet deler NDFs syn og
planlegger en total gjennomgang av ordningen i 2014.

Fra venstre: Bjørn A. Kristiansen, Sissel Gjøen, Hanne B. Kvitvær,Trine Skei Grande og Maren Oriola.
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9. Landsmøte i Stavanger
NDFs 39. landsmøte ble gjennomført i Stavanger 31.
mai – 2. juni. Tema var: «Tegnspråk, kulturarv, identitet». 50 stemmeberettigede til stede i tillegg til 34 gjester, og interesserte medlemmer som fulgte forhandlingene. Det var gledelig at så mange unge var aktive på
landsmøtet.
Direktør i Språkrådet Arnfinn M. Vonen holdt åpningsforedraget som norsk tegnspråks stilling i dag. Han tok
utgangspunkt i tre årstall: 1985 – da Stortinget første
gang fastslo at norsk tegnspråk er et eget språk. 1997
– da det ble tatt inn i Opplæringsloven at døve elever
har rett til undervisning i og på norsk tegnspråk. 2008
da stortingsmeldingen om norske språk ble lagt frem
der det fremgår at norsk tegnspråk skal innlemmes i en
allmenn norsk språklov.
Ordfører Ole Ueland ønsket velkommen til Sola kommune før organisasjoner og institusjoner stilte seg i kø
for å hilse til landsmøtet. Mange fine ord fra nære og
gode samarbeidspartnere.
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær og generalsekretær
Bjørn A. Kristiansen holdt den tradisjonelle landsmøtetalen – rapportering om NDFs tilstand.
Som møteledere ble Ellen Østrem og Paal R. Peterson
valgt. Årsmelding ble klubbet fort igjennom mens regnskapet, som viste et driftsunderskudd på vel en million
kroner, ble gjenstand for flere spørsmål og kommentarer.
Handlingsplanen 2013-2016 tydeliggjør at NDF både
er en språkpolitisk organisasjon og en organisasjon av
funksjonshemmede. Planen er et samarbeidsprosjekt
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mellom NDF sentralt og døveforeningene. Mange innspill om bedre informasjon om døve i samfunnet, både
på arbeidsmarkedet og mer generelt, også som film.
Foreningene ba NDF om å bli trukket mer aktivt med i
gjennomføring av planen.
Thorbjørn J. Sander foreleste ifm markering av NDFs 95
års jubileum. Det ble en interessant reise fra 1918 frem
til begynnelsen av det moderne NDF i 1968.
Budsjett ble lagt frem til orientering.
NDFs vedtekter skulle revideres og mange ville delta i
diskusjonen.
Lørdag kveld var det festmiddag på Byrkjedalstunet,
et stemningsfullt festlokale inne i fjellet, der Hanne B.
Kvitvær ble takket som NDFs forbundsleder i 10 år med
velfortjente gode ord og gaver.
Søndag startet med innkomne forslag, hvorav flere
dreide seg om hvordan tolketjenesten kan bli bedre.
Medlemskap, støttemedlem, kontingentsats skapte
også en frisk diskusjon, men kun små endringer ble
vedtatt.
Hedvig Sinnes fra Stavanger ble valgt til ny forbundsleder for tre år og med seg i styret fikk hun: Ellen Østrem,
Finn Arild Thordarson, Sonja M. Holten, Aina Fossum,
Rune Anda og Bjørn Stensvoll. Varamedlemmer ble:
Nina Hauge, Torunn Bakkestuen og Tove Glomset.
Landsmøtet vedtok en resolusjon; RETT TIL Å DELTA,
som ble sendt arbeidsdepartementet.

10. Kulturarbeidet
Fra Norsk Kulturråd mottok NDF et tilskudd på kr.
884.000 til kulturarbeidet. Vi skulle gjerne sett at tilskuddet var betydelig større. Stortinget har erkjent at
norsk tegnspråk er en del av den norske kulturarven. I
Stortingsmelding nr. 35, 2007 – 2008, som handler om
språk og har tittelen: «Mål og meining - ein heilskapleg
norsk språkpolitikk», sies det så fint at for alle folk er
språket det viktigste kulturuttrykket. Meldingen slår fast
at de holdningsskapende og handlingsrettede tiltakene
må gå hånd i hånd.
NDF savner en tydelig vilje på tvers av departementene til å følge opp de fine ordene fra språkmeldingen i
praksis. I dette arbeidet burde Kulturdepartementet og
Norsk Kulturråd være veivisere og de første til å fatte
sammenhengen mellom språk og kultur, men slik er det
ikke. På 10 år har statens kulturbudsjett vokst fra 4 til
10 milliarder, uten at økningen har vært merkbar for
kulturarbeidet i NDF. De som har mest fra før, får stadig
mer – mens de som har lite eller ingenting, får stadig
mindre. Er det slik et demokrati skal ivareta en språklig
og kulturell minoritet?
Døves Kulturdager
Døves Kulturdager i Trondheim var de 46. i rekken. Det
er fantastisk at noe som ble startet av ivrige ungdommer i 1967 under navnet «Unge Døves Kulturdager»
har holdt det gående hvert år siden. I det som blir kalt
døvehistoriens hjemby var 500 samlet til teater, dans,
poesi, film, foredrag og ulike verksteder. Det var amatørkultur og glede på sitt beste. Søndag ble det også
tid til gudstjeneste i majestetiske Nidarosdomen, med
avsluttende kaffe og mulighet for omvisning i Norsk
Døvemuseum i Rødbygget.
Fra England kom Norgesvennen John Smith med et nytt
standup-show. Smith er kanskje verdens beste døve

standup-artist. Han oppnår en enestående kontakt
med publikum og øser av sitt overflødighetshorn slik at
publikum gir seg ende over for alle hans påfunn og innspill. Det synes klart at kulturdagene i fremtiden i enda
sterkere grad må basere seg på utenlandske artister.
Også døve krever mer kunstnerisk kvalitet når de reiser
til en kulturfestival. Verden er blitt mindre og artistene
mye nærmere enn tidligere.
Under kulturdagene var det også bakt inn åpning av en
ny utstilling i museet. Den viser en historisk fremstilling
av døvblindes situasjon i Norge. De to organisasjonene
for døvblinde var derfor hjertelig til stede på kulturdagene.
Dagen før Døves Kulturdager åpnet var det for tredje
gang en vellykket Fagdag. Nesten 200 påmeldte fylte
Olavshallen Lille Sal med forelesninger av engelskmannen Gary Morgan om «Deafness, language and theory
of mind: research and practise» - Charlotte Agerup med
elever som delte sine erfaringer med deltakerne – Tove
Glomset som fortalte om det å vokse opp som hørselshemmet elev og nå selv er lærer for hørselshemmede
– og en inspirerende oppsummering av rektor på AC
Møller skole Odd Morten Mjøen.
Festivalen i Reims
Den mest internasjonalt anerkjente kulturfestivalen
for døve er «Festival Clin d`Oeil» i Reims, Frankrike.
Hele 3.500 var samlet en helg i juli i den franske byen
en times lyntog reise fra Frankrike. Det var folk fra hele
verden. De fleste scenefremførelsene på festivalen er
av profesjonelle, mange fra USA og fra Japan som var
festivalens æresgjester. Fra Norge deltok NDFs kulturarbeider og flere representanter fra de kommende arrangører av Døves Kulturdager her hjemme. Vi ser klart at
hvis Døves Kulturdager skal videreføres trengs det nye
impulser og noen av disse må hentes utenlands.
Det var fint å registrere at Teater Manu med sin fantastiske forestilling «Jack og bønnestengelen» ble den
store publikumsvinneren under festivalen. 3.000 fikk
gleden av å se forestillingen, mens flere hundre skuffet
måtte konstatere at de ikke fikk plass i teatersalen, selv
om den ble spilt fire ganger.
Foredrag
Den populære ordningen med at NDF gir støtte til
foredrag er videreført i 2013. NDF dekker 75 % av
honoraret, begrenset til kr. 750 per foredrag – og 50 %
tilskudd til reise og oppholdsutgifter etter avtale. Vi ser
at de fleste foredragene er på tegnspråk, mot tidligere
at mange foredrag ble hold på talespråk og tegnspråktolket.
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Amatørteater
Det er gitt tilskudd til honorar for instruktør til amatørteatergruppene. I 2013 var det bare to grupper som
benyttet seg av muligheten. Det må tas et skippertak i
døveforeningene om de tradisjonsrike amatørteaterforestillingene skal opprettholdes.
Lokale kulturtiltak
Det er gitt tilskudd til flere lokale kulturtiltak, som
besøk på museer, kunstutstillinger og annet. Og til egne
kulturtiltak, der døveforeningene har tatt initiativet til
å samle tegnspråklige til felles kulturopplevelser, vi kan
bl.a. nevne John Smith show, kulturkveld på Byrkjedalstunet, kulturtreff for seniorer fra alle kanter av landet i
Bergen osv.
Kulturuken på Golsfjellet
Kulturuken på Golsfjellet samlet 100 døve fra Troms i
nord til Agder i sør. Mange av deltakerne kommer fra
mindre steder der det bor få døve. Da betyr det mye å
få «bade» i tegnspråk og egen kultur i fem dager i vakker høyfjellsnatur. Uken er et samarbeid med Frelsesarmeen som har drevet arbeid for døve i 100 år. I armeen
er porten vid og taket høyt, alle er velkomne – og alle
oppfordres til å være aktive bidragsytere i programmet.
Dette tilbudet er det eneste felles tilbudet til døve i
sommermånedene juni – juli – august, en sommertid
som kan være lang og tung for mange hvis man ikke har
noe å se frem til.
Norsk Døvehistorisk Selskap
NDF gir et årlig driftstilskudd på kr. 35.000 til Norsk
Døvehistorisk Selskap. Selskapets formål er å samle ny
kunnskap om døves historie og formidle kunnskapen
gjennom foredrag, utgivelse av bøker, dvd og medlemsbladet «Nye Journal for døve» som utkommer fire
ganger årlig. Selskapet har eget kontor i Bergen Døvesenter. Mer informasjon finner man på www.ndhs.no
Ved NDFs landsmøte i Stavanger i mai holdt selskapets
sekretær Thorbjørn Johan Sander et inspirerende foredrag om NDFs historie.
Nordisk døvehistorisk møte i Trondheim
På samme måte sponset NDF et nordisk døvehistorisk
møte i Trondheim i oktober. To deltakere fra Danmark,
Sverige, Finland og Norge kom sammen for å diskutere
felles utfordringer og samarbeid i fremtiden. Vi konstaterer med glede at samarbeidet følges opp med et nytt
seminar i august 2014 i Åbo.
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11. Tegnspråktolket teater
Tegnspråktolket teater
Gjennom tilskudd fra Norsk Kulturråd har ordningen
med tegnspråktolking av teaterforestillinger blitt videreført. For 2013 mottok vi kr 513 000. Vi er heldige
som har dyktige tegnspråktolker som stiller opp, for å
oversette teaterforestillinger fra norsk til tegnspråk krever gode forberedelser. Forestillingen må sees både en
og to ganger, replikkene må trenes inn slik at alt er vel
forberedt når døve og hørselshemmede publikummere
sitter forventningsfulle i salen.

21 forestillinger ble tegnspråktolket ved norske teatre i
2013. Spesielt gledelig var det at vi kunne tilby forestillingen som ble kåret til årets forestilling «Abrahams
barn» ved Svein Tindberg både på Det Norske Teatret
i Oslo, Trøndelag Teater i Trondheim og i Ål kulturhus,
bygda med så mange døve innbyggere. Vi utnyttet
fordelen ved å bruke de samme to tegnspråktolkene på
alle forestillingene.

«Dyrene i Hakkebakkeskogen», Flå
Hallingdal, ble tolket i
det flotte uteamfiet.

Tre forestillinger av «Kaptein Sabeltann» ble tolket i
Dyreparken, Kristiansand. Dette er blitt en fast tradisjon
til glede for mange familier med døve og hørselshemmede barn.
En ny familieforestilling ble
tolket på Rogaland Teater 12.
mars. Det var «Mio min Mio»
Tre av forestillingene til klassikeren «Romeo og Julie»
ble tegnspråktolket på Avant
Garde i Trondheim.

På Stiklestad hadde vi tegnspråktolking av «Spelet om
Heilag Olav».

I samarbeid med Hunstad
skole i Bergen ble «Robin
Hood» tegnspråktolket for elever, lærere og andre
interesserte på Den Nationale Scene.
På samme scene
ble både «Dyveke»
og «Lilly Valentine» oversatt til
norsk tegnspråk.
«Doktor Proktor»
ble vist på Riksteateret.
På Ål kunne døve glede seg over at showet «Koth fyrer
løs» ble tegnspråktolket

Familieforestillingen «Putti, Plutti, Pott» tegnspråktolket både ved teatrene i Tromsø, Ålesund, Skien og Oslo.

Og på Nationaltheatret ble «Hurra for grunnloven»
tegnspråktolket.
21

12. Norges Døveforbund Ungdom
(NDFU)
NDFU har hatt 4 styremøter
Styret har frem til 13. oktober bestått av:
Leder:
Ingvild Larsen Skjong
Nestleder:
Maiken Andrea Sudmann
Styremedlem: Sondre Uteng Olsen (overtok Tor Fiksens verv, valgt inn for ett år)
Styremedlem: Julie Ane Holst
Styremedlem: Gabrielle Kverneland
Varamedlem: Ingrid Grønning By
Varamedlem: Tor Fiksen
Ved NDFUs valgmøte i Oslo den 13.10
ble disse valgt inn i NDFU:
Leder:
Ingvild Larsen Skjong
Nestleder:
Julie Ane Holst
Styremedlem: Sondre Uteng Olsen
Styremedlem: Guro Rugseth
Styremedlem: Martin Berhovde (overtok Gabrielle
Kvernelands verv, valgt inn for ett år)
Varamedlem: Ingrid Grønning By
Varamedlem: Caisanne Rikke Dreier Lund

- BDUKs 50 års-jubileum, 22.juni:
Gabrielle Kverneland
- Norsk målungdoms språkkonferanse, 4.-6.oktober:
Ingvild Larsen Skjong og Aggie Victoria Handberg
- Døves Kulturdager, 18.-20. oktober:
Ingvild Larsen Skjong, Sondre Uteng Olsen, Julie
Holst, Gabrielle Kverneland og Ellen Østrem
- Unge funksjonshemmedes generalforsamling, 1.-3.
november:
Gabrielle Kverneland og Sondre Uteng Olsen
- Barne-, inkludering og likestillingsdepartementet,
26.november (Kontaktkonferansen): Ellen Østrem
Internasjonalt:
- Nordisk Ungdomsseminar, Malmö, 15.-17.mars:
Jannicke Kvitvær
- Døves Nordiske Ungdomsråd, Island 25.-28.april:
Ingvild Larsen Skjong
- EUDY generalforsamling i Dublin, 16.-19. mai:
Tor Fiksen og Aggie Victoria Handberg
- Døves Nordiske Ungdomsråd, Danmark 30.august-1.
september:
Ingvild Larsen Skjong og Julie Ane Holst
- WFD og WFDYS konferanse i Australia,
16.-18.oktober:
Jannicke Kvitvær
* Til Nordisk barneleir i Sverige sendte Norge tre deltakere med Helene Hodneland Sæle som leder.
* Til WFDYS’ juniorleir i Italia 12.-20. juli sendte Norge
tre juniorer med Guro Rugseth som leder.
* NDFU dekker Jannicke Kvitværs utgifter i forbindelse
med hennes verv som styremedlem i WFDYS (World
Federation of the Deaf Youth Section).
Underkomiteer:
Vinterkomiteen:

Fra 1. januar frem til 1. september var Jannicke Kvitvær
ansatt som ungdomskonsulent i 50 % stilling og hadde
det administrative ansvaret for NDFU. Fra 9. september
ble Ellen Østrem fast ansatt som ungdomskonsulent i
50 % stilling.
Representasjoner:
Nasjonalt:
- Norges Døveforbunds landsmøte 31.mai – 2.juni:
Ingvild Larsen Skjong, Gabrielle Kverneland og Jannicke Kvitvær. (Observatører: Julie Ane Holst, Ingrid
Grønning By og Sondre Uteng Olsen)
- TDUKs 50 års-jubileum, 5.juni:
Ingvild Larsen Skjong
22

Maiken Sudmann, Martin
Berhovde, Lars Petter Lindman
og Christine Deunk.
Leirkomiteen:
André Bjørn Røine, Christine
Deunk, Guro Rugseth, Ingvild
Larsen Skjong og Marcus Lid.
Seminarkomiteen:
Julie Holst og Astri Frafjord.
Internasjonal komite: Ingrid Grønning By, Aggie
Victoria Handberg og Eva Skovli
Valgkomiteen:
Håkon Bollestad, André Bjørn
Røine og Thomas Johannessen.
Arrangementer i NDFUs regi:
- NDFUs julebord og fagseminar, 11.-13. januar, 28
deltakere deltok
- Vinterlekene, 8.-10. mars på Ål, 66 deltakere i alderen

12. Norges Døveforbund Ungdom (forts.)
10-19 år deltok, samt 32 frivillige var til stede under
arrangementet som ledere, instruktører og medhjelpere.
- Leirlederkurs, 20.-22.juni på Ål, 17 deltakere i alderen
19-30 år deltok
- Norsk sommerleir for barn og juniorer, 23.-28. juni, 51
deltakere i alderen 7-17 år deltok
- Ungdomsseminar og valgmøte 11.-13. oktober i Oslo,
21 deltakere fra landets fire ungdomsklubber var
representert.

Høydepunkter i 2013:
- Norges Døveforbunds Ungdom har hatt totalt 47
frivillige i alderen 19-58 til ulike arrangementer og
virksomheter i NDFUs regi.
- Ungdomsklubbene i Trondheim og Bergen feiret 50
års-jubileum!

Gruppebildet er fra fagseminaret med påfølgende julebord, for frivillige ungdommer. Temaet for fagseminaret var: «Frivillig
arbeid» med fokus på frivillighet og hvordan NDFU kan bli bedre i samspillet mellom de tillitsvalgte og de frivillige medlemmene. Et interessant seminar med mange nyttige diskusjoner og refleksjoner.
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NDFs utvalg oppnevnes av forbundsstyret og har funksjonstid i landsmøteperioden (3 år). Utvalgene er rådgivende for forbundsstyret.
NDFs Handlingsplan er retningsgivende for utvalgenes arbeid.

13. Foreldre- og oppvekstutvalget
Utvalget hadde denne sammensetningen
frem til høsten:
Beata Slowikowska, Leder
Aina Fossum, Nestleder
Brit Sæther Liltved
Per Gunnar Nygård
Camilla Høiberg
Per Gunnar Johnsen

på Gardermoen i januar. Årets siste utvalgsmøte var i
forbindelse med et internseminar for utvalget der vi
hadde besøk av direktør i Språkrådet, Arnfinn Vonen,
nestleder i KUF-komiteen, Iselin Nybø og psykolog ved
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse. Temaene
for seminaret var blant annet språkpolitiske rettigheter
og hvordan vi best kan jobbe politisk og systematisk
fremover.

Utvalget har hatt denne sammensetningen fra høsten:
Brit Sæther Liltved, leder
Ketil Vestrum Einarsen, nestleder
Marte Eidsand Kjørven
Ina Skaare
Per Gunnar Johnsen
Liv Strand
Ivar Anders Eide

Representanter fra Foreldre- og oppvekstutvalget har
vært med på trepartssamarbeidet om tegnspråkpakken
sammen med Kunnskapsdepartementet og Språkrådet.
Denne høsten har det blitt satt i gang etter- og videreutdanning i tegnspråk 1 i Bergen og tegnspråk i Trondheim. Pedagoger i barnehage og skole har fått studiet
sitt dekket, og en del av vikarutgiftene. Dette prosjektet
videreføres frem til våren 2015. Det skal og settes i
gang pilotprosjekter på skoler der det er tegnspråklige
barn hvor målet er å øke tegnspråkkompetansen blant
hørende. NDF er med i referansegruppen.

Utvalget disponerer likemannsmidlene (vanlig) fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
Generalsekretær Bjørn Kristiansen var tilstede,og
Hedvig Sinnes representerte NDF under møtene frem
til landsmøtet i mai. Tegnspråkrådgiver Sonja Myhre
Holten fra Språkrådet var invitert til hvert møte. Maren
Oriola fungerte som utvalgets sekretær frem til september. Utvalgets tidligere nestleder, Aina Therese Fossum, har fungert som sekretær fra september 2013.

NDF har vært representert, ved Aina Therese Fossum, i
arbeidsgruppen som skal jobbe for en bedre samordnet
pedagogisk oppfølging av barn med ci. Dette arbeidet
har pågått siden januar 2013 og avsluttes med en rapport som overleveres Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet i februar 2014.

Foreldre- og oppvekstutvalget har dette året fått ny
sammensetning. Noen har valgt å trekke seg ut av utvalget, og det har kommet nye personer inn. Alle medlemmene er foreldre til hørselshemmede barn bortsett
fra to. Disse har til gjengjeld jobbet innen hørselsfeltet
i en årrekke og har bred kompetanse innen vårt felt. Vi
jobber fremdeles med sammensetningen av utvalget
da vi ønsker representasjon fra alle landsdeler.

Saker vi har jobbet spesielt med i 2013:
- deltidstilbudet
- omorganiseringen av Statped
- tegnspråkpakken
- gjeninnføring av statlige skoler for hørselshemmede
- ny rammeplan og lovgivning for barnehagene
- deltagelse i nasjonalt brukerråd, regionale brukerråd
og faglig samarbeidsråd i regi av Statped.
- Sosiale medier

Utvalget har hatt 6 møter. Årets første møte var integrert i fellesseminaret for alle utvalgene som ble holdt

De fleste av disse sakene blir videreført og jobbet videre med i 2014.
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14. Seniorutvalget
I utvalget sitter Toralf Ringsø (leder), Ingrid Bodin, Unni
Gran, Jon Pettersen, (alle reoppnevnt etter landsmøtet)
Bjørn Stensvoll (forbundsstyrets representant) og Sissel
Gjøen fra NDFs administrasjon.
Utvalget disponerer likemannsmidler (vanlig) fra Bufdir
(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
Utvalget hadde 4 møter og behandlet 38 saker. Et møte
ble holdt i forkant av NDFs utvalgsseminar, på Gardermoen i januar og ett møte i sammenheng med Bergen
døvesenter seniorgruppes 40 års markering i september.
Representasjoner:
• NDFs utvalgsseminar, Gardermoen 25.-26. januar,
hele utvalget
• Nordisk seniorleir på Island, august, Toralf Ringsø og
Jon Pettersen
• NDFs landsmøte, 31. mai – 2. juni, Toralf Ringsø
• Nasjonalt seniortreff i Bergen døvesenter 11. september, hele utvalget
• Oslo Universitetssykehus og Språkrådet, Språk i arbeidslivet 11. oktober, Unni Gran
• Nordisk eldrenettverk CSS, 22. november, Toralf
Ringsø, Unni Gran, Ingrid Bodin og Sissel Gjøen
• Helsedepartementets seminar om ny helseportal,
Unni Gran
• Informasjon om NDFs seniorarbeid i Oslo 6. november, Toralf Ringsø
• NDFs likemannsseminar om diskriminering og lobbyarbeid, 29. november – 1. desember, Toralf Ringsø,
Unni Gran og Sissel Gjøen

• Organisasjonenes møte med helseminister Bent
Høie, 12. desember, Sissel Gjøen
Utvalget har kommet med innspill til NDFs Handlingsplan 2013-16 og satt opp mandat for utvalget. Tiltak i
handlingsplanen er blant annet eldre døves rettigheter,
likestilling og tilgjengelighet i samfunnet. Ta initiativ til
ulike møteplasser og tilbud om reiser for seniorene.
Kurs og opplæring er et viktig område som vi fikk
bekreftet under seniortreffet i september. Der hadde vi
workshop og mange gode ideer og forslag ble lagt frem.
Utvalget, i samarbeid med Helge Herland, skrev en
prosjektsøknad til Extrastiftelsen: «Helse i hvert tegn».
I november fikk vi dessverre avslag på søknaden. Med
dette prosjektet ville vi foreta en kartlegging av eldre
døves situasjon, i hjemmet og på sykehjem/omsorgsboliger. Vi vil vurdere å omskrive noe, sende om igjen evt
til andre instanser.
Rett til sykehjemsplass / omsorg i tegnspråkmiljø for eldre døve er en prioritert sak. Utvalget har mottatt noen
henvendelser fra eldre døve og pårørende og skrevet
en uttalelse som de berørte kan bruke når kommunen
nekter opphold/botilbud i tegnspråkmiljø.
Sissel Gjøen deltok på et møte med Helseminister Bent
Høie i desember og vi har skrevet innspill til regjeringens nye Nasjonal helse- og sykehusplan. Der har vi
understreket rett til tolk ved innleggelse på sykehus og
bedt om lovfesting av eldre døves rett til å velge botilbud/sykehjemsopphold i tegnspråkmiljø.

NDFs Seniorutvalg på møte i Bergen Døvesenter, fra venstre: Sissel Gjøen,Unni Gran, Toralf Ringsø, Bjørn Stensvoll og Ingrid Bodin.
Jon Pettersen ikke var tilstede da bildet ble tatt.
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15. Arbeidslivsutvalget
Utvalget har bestått av:
Leder: Paal R. Peterson
Britta Barman Wold (gikk av etter landsmøtet)
Knut Dønnesen
Hilde Gjermundrød (permisjon fra og med sommeren pga studier)
Rene Stub-Christiansen (nytt medlem etter
landsmøtet)
Lin Jia (nytt medlem etter landsmøtet)
Tone-Britt Handberg (nytt medlem etter landsmøtet)
Julia Ølmheim (nytt medlem etter landsmøtet)
Bjørn A. Kristiansen, generalsekretær
Thomas Blix, sekretær

De viktigste sakene
Innspill til Arbeids- og velferdsdirektoratet vedr organisering av arbeids- og rådgivningskontoret (ARK) i NAV.
NDF mener tilbudet blir betydelig svekket om tjenestetilbudet endres fra 4 ARK kontorer til deler av de 19
hjelpemiddelsentralene.
Forberedelse og gjennomføring av det årlige arbeidslivsseminaret og miniarbeidslivsseminaret i Tromsø.
Utvalget jobbet videre med å utvikle arbeidslivskontaktordning. Utviklingsarbeidet og nettverksbygging fortsetter i 2014.

Utvalget sammensetning per 31.12 omfatter representanter fra NAV, advokatvirksomhet, videregåendeskole
og NDF.

Utvalget har fått inn nye medlemmer i løpet av 2013
som vil bidra til økt kompetanse og engasjement i utvalget som vil gi økt kvalitet over virksomhet i 2014.

Utvalgets møter
Utvalget disponerer likemannsmidler i forbindelse med
attføring og arbeid fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Utvalget har hatt 6 møter og behandlet
33 saker.

Arbeidslivsseminaret er omtalt under likemannsarbeidet.

Forberede virksomheten i 2014. Et par prosjektsøknader sendt inn.

René Stub-Christiansen, tolket av Kim Kopstad.
Knut Dønnes og Julia Thu Anh Ølmheim jobber begge to i Nav.
Begge er medlemmer av NDFs arbeidslivsutvalg. De andre i utvalget
er Paal Richard Peterson, Renè Stub-Christiansen, Tone Britt Handberg og med Thomas Blix som sekretær.
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16. Likemannsarbeid
Likemannsarbeid / vanlig
Likemannsarbeidet finansieres av tilskuddsmidler fra
Bufdir (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet).
Møter i seniorutvalget og
foreldre- og oppvekstutvalget finansieres med midler
herfra. Det ble arrangert et
seminar i år.
Seminar om diskriminering
og lobbyarbeid
Første helgen i desember
inviterte vi døveforeningene
til seminaret «Blir døve diskriminert?» Vi har fått både FNs
konvensjon om rettigheter for
personer med nedsatt funksjonsevne og Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven - hva
betyr dette i praksis for døve
og hørselshemmede? Målet
var å videreføre kunnskap om
disse rettighetene, få frem
eksempler på diskriminering
av døve og hørselshemmede
og diskutere hvordan vi kan
bruke disse bestemmelsene
i vårt arbeid lokalt og sentralt.
50 personer var samlet da
forbundsleder Hedvig Sinnes
åpnet seminaret. InteresseFra likemannsseminar på Gardermoen 29. november - 1. desember 2013
politisk rådgiver Sissel Gjøen
innledet om temaet og foreleste om FNs konvensjon
kere, hvor viktig det er å avklare eget ståsted, fremheve
om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevpoengene. Påvirkningsarbeid er å være tilstede over
ne. Det ble satt av god tid til diskusjoner og forberedellengre tid, knytte kontakter og bygge nettverk.
ser for neste dag. Lørdag var det klart for gruppearbeid
før Eli Knøsen fra LDO (Likestillings- og diskrimineringsSøndag orienterte generalsekretær Bjørn A. Kristiansen
ombudet) foreleste om Diskriminerings- og tilgjengeom skolesaken, fra regjeringens og forbundsstyrets
lighetsloven, informerte om LDOs arbeid og hvordan vi
plattform om «Gjeninnføre statlig grunnskoler for hørskal bruke de nye lovene.
selshemmede». NDF har jobbet mye for å sikre døve og
hørselshemmede barn et optimalt opplæringstilbud.
Senere på dagen var lobbyarbeid tema og Per Tøien fra
Skolesaken engasjerer de fleste og det ble satt av tid
NIF (Norges idrettsforbund) delte villig sine kunnskaper til spørsmål og diskusjoner. Seminardeltakerne støtter
og erfaringer. Et eksempel på diskriminering vi ønsket
NDFs policy i skolesaken.
han skulle gå inn på var manglende teksting av TV2 programmene generelt og OL 2014 spesielt. NIF er en klar
Avslutningsvis ble det gitt informasjon fra lokalt og
alliansepartner til NDF i denne saken og det ble åpnet
sentralt hold og flere uttrykte frustrasjon over tolketjefor samarbeid som resulterte i et brev til TV2 og Kultur- nesten, både tilgjengelighet og kvalitet.
departementet signert av NDF og NIFs forbundsledere.
Mange gode tips til hvordan overbevise beslutningsta27

16. Likemannsarbeid (forts.)
Likemannsarbeid - besøkstjeneste
Besøkstjenesten er et tilbud lokallagene gir til døve
som ikke har mulighet til å komme til foreningen, eller
som trenger hjelp og informasjon. Nord-Trøndelag Døveforening, Møre og Romsdal Døveforening, Telemark
Døveforening og Oslo Døveforening har besøksvirksomhet som en av sine aktiviteter. De har frivillige som
besøker døve som er syke og/eller eldre. Noen lokallag
tilrettelegger slik at døve også kan komme til lokallaget
og få nødvendig informasjon og kontakt i døvemiljøet.
Norges Døveforbund mener at besøkstjenesten er et
viktig tilbud og håper flere lokallag kan begynne med
besøkstjeneste. Aktivitetene er basert på frivillig innsats og likemenn får dekket utgifter som for eksempel
reiseutgifter.
Likemannsarbeid / arbeidsliv
Arbeidslivsseminar
Hvert år den siste helgen i november arrangerer
Norges Døveforbund et arbeidslivsseminar. Formålet
med seminarene er å tilby døve muligheter til å få økt

Per Tøien fra Norges Idrettsforbund var et friskt pust og engasjerte deltakerne i sin forelesning om lobbyvirksomhet. Tolk er Linda Berntsen.
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kunnskap og bevissthet rundt arbeidsliv og utdanning
knyttet til yrke. Seminarene er også en viktig møteplass
for utveksling av erfaringer fra arbeidslivet.
I 2013 ble det arrangert seminar i Oslo.
Tema var: «Vanskelig å velge yrke? - Fra videregående
skole til arbeidsliv eller høyere studier».
Det kan være utfordrende for døve og hørselshemmede ungdom å omstille seg fra videregående skole
til høyere studier eller arbeidsliv. Frafall er generelt
høyt og det kunne derfor også vært det blant døve og
hørselshemmede. Men som forberedelse til seminaret
inviterte arbeidslivsutvalget alle knutepunktskolene i
Norge til et møte på Gardermoen. Der fant vi ut at det
er ikke så høyt frafall blant døve og hørselshemmede.
De har flere rettigheter og muligheter. Da har de flere
muligheter til å fullføre videregående skole. På seminaret var det lagt inn noen inspirasjonsforedrag av noen
som fullførte høyere studier til tross for motstand underveis. Det var også en del gruppearbeid på seminaret
så erfaringsutveksling var en vesentlig del av seminaret.

Seniorrådgiver Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet foreleste om DTL
og CRPD. Hun blir tolket av Atle Ørsnes.

17. Kursvirksomhet
74 kurs i 2013.
		

Lokallagene
CODA Norge
NDF sentralt
NDFU
Ål Folkehøyskole

Antall kurs
49 kurs
1 kurs
9 kurs
2 kurs
13 kurs

Tilskudd
555.900 kr
1700 kr
309.160 kr
62.140 kr
53.300 kr

Totalt 1432 timer.
Norges Døveforbund mottar to typer tilskudd innen
voksenopplæring fra Funkis (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund).
Dette er grunntilskudd, opplæringstilskudd (tidligere §
19) og tilretteleggingstilskudd (tidligere § 24) i Lov om
voksenopplæring:
Opplæringstilskudd (OT)
Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser.
Tilretteleggingstilskudd (TRT)
Noen særskilte målgrupper vil ofte ha ekstra kostnader ved deltakelse og gjennomføring av kurs. Særskilte
målgrupper er blant andre:
Funksjonshemmede og
Personer med særlige omsorgsoppgaver.
Enkelte kurs kan derfor få tildelt et enkeltbeløp som en
toppfinansiering av disse ekstra kostnadene.
Kursvirksomhet 2013:
Bergen DS
Fotokurs for tegnspråklige
Bergen DS
Kvaliteten rundt stemmetolkingen
Bergen DS
Organisasjonsutvikling
Bergen DS
Tegnspråkkurs for nybegynnere
Bergen DS
Tegnspråkkurs for de i nære relasjoner
Bergen DS
Fotokurs for tegnspråklige
Bergen DS
Kurs for eldre døve - i bruk av iPad
Bergen DS
Tegnspråkkurs for nybegynnere
Bergen DS
Kurs i swing og salsa
CODA – Norge Hørende barn av døve foreldre
Kristiansand DF Slektsgransking for nybegynnere
Møre og Romsdal DF Fotokurs for nybegynnere
Møre og Romsdal DF Organisasjonsutvikling
Nordland DF
Demenskurs
Nordland DF
Diabeteskurs_lofoten
Nordland DF
Hudpleiekurs
NDF
Seminar for frivillige i NDFU
NDF
Utvikling av utvalgsarbeid i NDF
NDF
Filmkurs
NDF
Haptisk kurs
NDF
Leirlederkurs
NDF
Implementeringskurs handlingsplan
NDF
Virke styrekkurs

NDF
NDF
NDF
NDF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Oslo DF
Telemark DF
Troms DF
Tromsø DF
Trondheim DF
Trondheim DF
Trondheim DF
Trondheim DF
Vestfold DF
Vestfold DF

Arbeidslivskurs for ungdom
Blir døve diskriminert?
NDFU innovasjonsskurs
Hvordan arbeide interessepolitisk?
Foreningskonferanse
Tegnspråkkurs nivå 0
Tegnspråkkurs nivå 2
Tegnspråkkurs nivå 1
Tegnspråkkurs nivå 1, Arbeidsplass
Tegnspråkkurs nivå 2, arbeidsplass
Tegnspråkkurs nivå 0
Arkivkurs
Matkurs
Sushi og dessert kurs
Styreseminar
Sommerkurs i historie
Oppfølging av sommerkurs i historie
Datakurs
Scannerkurs
Tegnspråkkurs nivå 0 og 1, Arbeidsplass
Tegnspråkkurs nivå 0
Tegnspråkkurs nivå 0
Tegnspråkkurs nivå 1 (B)
Tegnspråkkurs nivå 1 (A)
Tegningskurs
Fri og faglig fredag
ODF's framtid
Oppbevaring av historiematerialer
Bildebehandling på data
Styrets arbeidsoppgaver i Troms
TS, trinn 2, vår 2013
Data, iPad og mobilkurs
Teaterkurs for døve
Tegnspråk grunnkurs
Bakekurs
Slektsgranskingskurs
Planlegging og gjennomføring av
jubileumsfeiring
Vestfold DF
Slektgranskningsseminar
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve:
* Norskkurs for døve 1
* Døve foreldre, trinn 12, gruppe 04
* Døve foreldre trinn 5 gruppe 10-11
* Norskkurs for døve
* Norskkurs for døve
* Døve foreldre med døve barn
* Norskkurs for døve
* Kurs for døve foreldre, trinn 2f. gruppe 12f
* Døve foreldre Trinn 16, gruppe 99
* Døve foreldre, trinn 3, gruppe 12
* Døve foreldre, trinn 13, gruppe 02-03
* Døve foreldre, trinn 8, gruppe 08-09
* Døve foreldre, trinn 9, gruppe 07
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18. ExtraStiftelsen og prosjekter
Norges Døveforbund er medlem i ExtraStiftelsen. Siden starten i 1997 og frem til 2013 har forbundet mottatt
prosjektmidler fra ExtraStiftelsen til gjennomføring av 86 prosjekter, hvorav 15 har gått til døveforeningene/fylkeslagene. Andre instanser som har fått prosjektmidler via Norges Døveforbund er bl.a Rikshospitalet, Signo, Døves
Media, Teater Manu, Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Universitetet i Oslo, Hapti-Co, Statped og Finn
Thordarson AS, samt til NDFs egne prosjekter.
Norges Døveforbund fikk 3 602 500 kr inkl 10 % administrasjonstilskudd til å gjennomføre 9 prosjekter i 2013
hvorav 4 er nye og 5 er flerårige prosjekter. 6 prosjekter ble avsluttet i 2013:
Grenseløs fritid - Kommunikasjonsrom for døve barn
og unge uavhengig av bosted
(Møller-Trøndelag kompetansesenter)
Det ble utviklet en modell og en praktisk infrastruktur som uavhengig av fysisk avstand gir mulighet for
tegnspråklig kommunikasjon og opprettholdelse av
vennskap. Dette skal avhjelpe noe i forhold til det lange
fraværet fra et tegnspråkmiljø som deltidselever opplever. Det digitale samhandlingsrommet gjør det mulig å
delta i et tegnspråklig og sosialt fellesskap mens man er
hjemme og går på bostedsskolen.
I første omgang ble det laget en modell som ble prøvd
ut sammen med deltidselevene tilknyttet A.C. Møller
skole (totalt 70 – 75 deltidselever). I neste omgang kan
denne modellen og infrastrukturen brukes av alle døve
og sterkt hørselshemmede elever i Norge.
Det dreier seg om å legge til rette for en bedre fritid for
elevene, og det er avgjørende med en god dialog med
elevene. Man testet ulike plattformer og kommunikasjonsløsninger i praksis. Det ble ikke utviklet ny teknologi – man baserte seg på eksisterende systemer med
eventuelle nødvendige tilpasninger.
God kontakt med jevnaldrende er en av forutsetningene for at barn og unge skal få en god sosial og språklig
utvikling. Det som er spesielt for tegnspråklige barn er
at det sjelden er noen i det lokale nærmiljøet som kan
tegnspråk godt nok. Foreldre og lærere har gjerne gått
på kurs, men kan sjelden være språklige forbilder for
elevene. Tidligere var det i tegnspråkmiljøet på døveskolene at elevene utviklet sitt tegnspråk. Prosjektet vil
kunne kompensere noe for dette ved at det skapes et
virtuelt språkmiljø.
TegnWiki
(Møller-Trøndelag kompetansesenter)
Et åpent internettbasert system på samme måte som
Wikipedia, for norsk tegnspråk, med mulighet til å
legge inn videoklipp med tegnspråktegn. Videoklippene
skal kunne spilles inn direkte med webkamera eller ved
at man overfører en videofil som man har tatt opp med
mobiltelefon eller kamera. Man skal kunne skrive inn
ønsker om tegn for ulike begrep, og andre brukere kan
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da legge inn tegn for disse begrepene. Det skal være
lav terskel for å legge inn tegn i wikien, og kvaliteten
på videosnuttene, er i motsetning til videoklippene i
tegnordbok av mindre betydning.
Tegnordboksprosjektet vil bruke TegnWiki som en
mulighet for å få innspill fra brukerne, men vil sørge
for kvalitetssikringen av innholdet og videoene før det
eventuelt overføres til tegnordboken.
Målgruppen er alle som bruker eller vil lære Norsk
tegnspråk.
Brukergruppen er omfattende, den består av alle som
bruker eller jobber med tegnspråk
• lærere, barnehagepersonell, institusjonsansatte,
psykologer, tolker og andre fagpersoner
• (døves) foreldre, familie, venner, naboer og omsorgspersoner
• studenter og skoleelever
• døve og andre tegnspråkbrukere
TegnWiki vil bli brukt av foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner slik at mulighetene for kommunikasjonen kan bedres for døve mennesker i Norge.
Prosjektet vil bidra til en demokratisering rundt utviklingen av norsk tegnspråk. Flere døve tegnspråkbrukere
vil kunne bidra aktivt i registrering, dokumentasjon og
diskusjon av tegn. Lærere og andre som mangler tegn
for ulike begrep kan kjapt få hjelp. Prosjektet vil føre
til at flere døve tegnspråkbrukere kan få mulighet til å
prege utviklingen av norsk tegnspråk. Dette er brukermedvirkning i praksis.
TegnWiki vil gi mulighet til å fange opp dialektale og sosiolektiske forskjeller i forhold til tegnbruk, noe som så
langt har vært utenfor tegnordbokprosjektets rammer.
Extrafilm på tegnspråk
(Møller-Trøndelag kompetansesenter)
Prosjektet var toårig. Det første prosjektåret ble det
laget en tegnspråktolket versjon av animasjonsfilmen
“Trikset”, animasjonsfilm for barn produsert for Norges
Astma- og Allergiforbund (NAAF) av Storm AS. Filmen
ble også tekstet.

18. ExtraStiftelsen og prosjekter (forts.)
Siste prosjektår ble det laget tegnspråkversjoner av
filmer tilhørende den lettleste kokeboken «Så godt!» I
tillegg er det laget versjoner av filmene med automatiske stopp (filmene stopper av seg selv etter hvert trinn i
matlagingsprosessen). Det er også lagt til teksting som
et tilleggs valg.
Den primære målgruppen var personer med kognitive
vansker, først og fremst personer med utviklingshemning, men langt flere vil kunne ha glede av å se på
filmene. De første versjonene av filmene er testet ut
på personer med utviklingshemning. Oppskriftene i de
fleste filmene kommer fra «Så godt!», men det er i tillegg også laget noen filmer med nye oppskrifter og en
film om hygiene på et kjøkken samt to om borddekking.
Filmene er lagt ut på YouTube. Statped har i samarbeid
med Karde laget et nettsted hvor man greit kan finne
alle de forskjellige versjonene av filmene, se www.
matfilmer.org .
Disse to eksemplene skal vurderes og evalueres og gi
grunnlag for en ny strategi for en bedre universell utforming av film finansiert av Extrastiftelsen.
Målgruppen for tegnspråkversjonen er alle som bruker Norsk tegnspråk. Tekstet versjon vil gjøre filmene
tilgjengelig for alle hørselshemmede i Norge.
Haptisk erstatter noe av det tapte synet
(Hapti-co)
Haptisk kommunikasjon er et beskrivelsessystem som
brukes for å supplere det talte eller tegnede ord parallelt med språket. Det gjør at en ved berøringssignaler
på kroppen til den døvblinde, kombinert syns- hørselshemmede. Det var et behov for en fagbok innen
haptisk kommunikasjon, blant annet fordi det var lite
kursmateriell tilgjengelig, og fordi systemet kunne ha
lokale variasjoner.
Målet med prosjektet var å skrive en fagbok om
haptisk kommunikasjon. «Haptisk kommunikasjon»
av Hildebjørg Karlsen Bjørge, Kathrine Goborg Rehder
og Magni Øverås ble utgitt i 2013 med ISBN nummer
9788279353461, og er tilgjengelig i bokhandlere.
Bokens hovedfokus er å forklare og beskrive grunnleggende teknikker i haptisk kommunikasjon. Den henvender seg til kombinert syns- og hørselshemmede,
døvblinde og synshemmede. Familie, venner, tolker,
ledsagere og andre fagpersoner vil også kunne dra
nytte av boken. Forfatterne har samlet og systematisert
materiell om haptisk kommunikasjon slik at det fremstår som ett helhetlig system med en felles plattform.
Boken er brukervennlig og gir et helhetlig inntrykk av
hva haptisk kommunikasjon er og hva det brukes til.
Bruken av haptisk kommunikasjon er avhengig av hva
som er hensiktsmessig i hver enkelt situasjon. Ved hjelp
av denne håndboken lærer man å forklare, beskrive og
benytte de grunnleggende teknikkene i haptisk kommunikasjon.

Tegnspråk er et språk!
(Oslo Døveforening)
Målsettingen i prosjektet var å utvikle tegnspråkmateriell til de som ønsker å lære seg tegnspråk for å kommunisere med døve i dagligdagse samtaler, gjennom
kurs i lokale døveforeninger i regi av Norges Døveforbund.
Extratiftelsen gjorde om søknaden til et forprosjekt
med den begrunnelse, «Dette er et svært viktig
utviklings-arbeid, men søknaden må være bredere
og grundigere. Prosjektet er derfor omgjort til ettårig
forprosjekt der det må være
nasjonal organisering, ledelses-forankring i Norges Døveforbund, samarbeidspartnere som Språkrådet, høgskoler/universiteter etc. Nettbruk, fjernundervisning og
internasjonale erfaringer må ses på og vurderes.
Gjennom forprosjektet har vi brukt tid på å gjennomføre et seminar «Tegnspråkundervisningen – hva nå?»
med døveforeninger, Språkrådet, Høgskoler, Statped,
etc. Resultater fra seminaret bekrefter grunnlaget for
vår opprinnelige søknad at det ikke finnes et strukturert kursmateriell som er av nyere dato og at det er et
stort behov for målgruppen. Vi har jobbet med å skaffe
tegnspråkmateriell fra inn- og utland. Sett litt på hva
som finnes i andre land.
Ny revidert søknad ble sendt Extrastiftelsen for 2014.
Det ble ikke gitt noe støtte, men vi prøver igjen i 2015.
Forprosjekt videoarkiv norsk tegnspråk
(Finn Thordarson AS)
Prosjektet utredet hvordan man skulle lage et videoarkiv for norsk tegnspråk, og danne grunnlag for en ny
prosjektsøknad for å få midler til å realisere dette vi-
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18. ExtraStiftelsen og prosjekter (forts.)
deoarkivet. I løpet av forprosjektet ble det vurdert ulike
tekniske løsninger for å lage arkivet. Det er konkludert
med at man skal ha en tredelt løsning;
-et publikumsnettsted hvor publikum får fri, gratis
adgang til tegnspråkvideo. Dette blir som et bibliotek
hvor alle kan gå inn og se hva de vil på tegnspråk, og
utformes omtrent som kommersielle strømmetjenester
(f.eks. Netflix, nrk.no og lignende).
-et «profesjonelt» arkiv hvor de som eier og produserer
tegnspråkvideo kan lagre sine videoer, også det som
ikke er åpent tilgjengelig for publikum (på grunn av
f.eks. opphavsrettslige begrensinger, eller fordi materiellet er råklipp o.l.). Dette skal bli et system basert på
en database hvor brukere kan logge seg inn og få tilgang til materiale som er tilknyttet den enkelte bruker.
Her kan man laste ned f.eks masterfiler til redigering
o.l. Språkforskere og lingvister skal få utvidet adgang.
Rettigheter og tilgang administreres av systemadministratorer.
-sikker langtidslagring av bånd o.l. besørges av Nasjonalbiblioteket.
Det er inngått intensjonsavtaler med flere parter, bl.a.
Statped, Signo, Teater Manu og Nasjonalbiblioteket.
Språkrådet har også formelt støttet prosjektet. Det er
avtalt at Nasjonalbiblioteket også er behjelpelig med
digitalisering av ukurante formater som det er vanskelig
å få tilgang til avspillingsutstyr for.
Det er også inngått et samarbeid med IKT-firmaet Appex AS som også utarbeidet teknisk spesifikasjon for
løsningen basert på prinsippene beskrevet ovenfor.
NDF vil søke om støtte til å bygge opp et norsk videoarkiv for tegnspråk i 2015 basert på modellen og spesifikasjonene som er utarbeidet i forprosjektet.
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19. Internasjonalt arbeid
Nordisk samarbeid
DNR – Døves nordiske råd møtes to ganger i året, vår
og høst. Første møte ble holdt på Island 25.-27. april,
Hanne B. Kvitvær og Bjørn A. Kristiansen deltok på
møtet. Landrapporter, strategiarbeid, internasjonale
prosjekter, konvensjoner og lovverk ble diskutert. Det
andre møtet ble holdt i København/Castberggård 29. 8
til 1.9. Hedvig Sinnes deltok på denne samlingen som
startet med et samarbeidsmøte med Nordisk Ministerråd og hvor følgende temaer ble tatt opp: de nordiske
tegnspråk som en del av nordisk språkkonvensjon,
tegnspråkets stilling i Danmark og den negative innstillingen til døve barns bruk av tegnspråk, og tilgang til
tolketjeneste på tvers av landegrensene. Ministerrådet vil ta sakene videre. Etter møtet fortsatte DNR på
Castberggård hvor strategiarbeidet frem til 2015, blant
annet FNs konvensjon om rettigheter for personer med
nedsatt funksjonsevne, sto på agendaen. DNR gjennomgår et generasjonsskifte og Markku Jokinen hadde
en kort innføring i DNRs historikk og arbeid.
Nordisk seniorleir på Island
Døveforbundet på Island inviterte til seniorleir 28. juli
– 3. august. 23 fra Norge og totalt 91 deltakere. Fra
NDFs seniorutvalg deltok Toralf Ringsø og Jon Pettersen
samt våre tolker, Lene Hartveit og Terese G. Brynhildsen. Mange utflukter gjorde uken til en stor opplevelse,
blant annet reisen til Vestmannaøyene, Gullfoss, Fontana Spa, blå lagune mm.
De norske deltakerne kunne ønske velkommen til neste
seniorleir i Norge 2015.
EUD – Europeisk Union for døve
Dublin ble valgt som vertsby for den årlige EUD generalforsamlingen fordi Irland hadde presidentskapet i
EU. EUD, sammen med det irske døveforbundet (IDS)
gjennomførte workshop og generalforsamling 16.-20.
mai. 130 representanter fra 31 EUD- medlemsland og
tilknyttede medlemsland deltok. Det var flere ulike arrangementer i løpet av de fire dagene. Først var det to

workshops for offisielle EUD delegater. Andre dagen var
det EUD seminar med tittelen " Døve borgere i EU - hva
det betyr for dem og hvilke rettigheter de har ". EUD har
fokus på medborgerskap fordi dette også er det europeiske året for medborgerskap. Seminaret ble arrangert
i fellesskap av EUD og det irske døveforbundet, og var
åpent for alle. EUDs generalforsamling diskuterte blant
annet måloppnåelse av EUDs arbeidsprogram. Dette
året var det også valg av nytt styre og det fikk denne
sammensetningen: Markku Jokinen, president, Humberto Insolera, videpresident, Louise Danielsson, Alfredo
Gómez Fernández, Gergely Tapolczai. Berglind Stefansdóttir gikk av etter flere år som president for EUD.
WFD – verdensforbundet for døve
Verdensforbundet har 133 medlemsland. Hanne B.
Kvitvær sitter i styret, i sin 3. periode og NDF betaler
hennes kostnader relatert til styrevervet.
Styret har hatt to møter dette året, det første møte i
St. Denis, Reunion Island og det andre møtet i Sydney,
Australia. Hanne B. Kvitvær deltok også på to møter i
WFDs finanskomite, i Finland.
WFD fikk 50 000 Euro i støtte fra den finske regjering.
WFD har i samarbeid med døveforbundet i Sydney
gjennomført en internasjonal konferanse: «Equality
for Deaf people». NDF deltok på denne og rapport fra
konferansen er publisert i Døves Tidsskrift.
De planlegger også WFDs neste verdenskongress i
Istanbul, Tyrkia 2015. Jannicke Kvitvær som sitter i WFDYS deltar i komiteen som forbereder kongressen.
WFD har dannet åtte ekspertgrupper: menneskerettigheter, tilgjengelighet og teknologi, kvinner og barn,
mental helse, tegnspråk og Deaf Studies, bioetikk,
utviklingsland og utdanning, som ble etablert i begynnelsen av 2013.
WFD deltok med 4 representanter på CRPD komiteens
9. sesjon, og på Høynivåmøte i FNs generalforsamling
om funksjonshemming og utvikling, som medlem av International Disability Alliance sin delegasjon i New York.
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20. Representasjoner
Døves Nordiske Råd
Hanne B. Kvitvær
Bjørn A. Kristiansen (vår)
Hedvig Sinnes (høst)
EUD
Bjørn Stensvoll
Bjørn A. Kristiansen
WFD (styremøter)
Hanne B. Kvitvær
WFDs 2. internasjonale konferanse,
Sydney 15.-19. oktober
Hedvig Sinnes
Bjørn A. Kristiansen
Sissel Gjøen
Referansegruppe,
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse
Signe S. Bekkvik
FFO
Bjørn Stensvoll
Norsk Audiologisk samarbeidsutvalg (NASU)
Bjørn A. Kristiansen
Studieforbundet Funkis
Vara: Thomas Blix
Referansegruppe
for gjennomgang av rundskriv på tolkeområdet
Bjørn A. Kristiansen
Sissel Gjøen
Referansegruppe for brukere, Prosjekt Statped 2013
Brit Liltved
Hedvig Sinnes (vara)
Bedre samordnet pedagogisk oppfølging av barn
med CI, arbeidsgruppe i Utdanningsdirektoratet og
Helsedirektoratet
Aina T. Fossum
Revidering av rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver
Hedvig Sinnes
Aina T. Fossum
SDRs kongress og Døv Expo konferanse
i Malmø 12.-15. juni
Sissel Gjøen
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NDFU`s organisasjonsseminar og valgmøte
Sonja M. Holten på valgmøte
NAVs brukergruppe på hjelpemiddelområde
Lars Aksel Berge
Stemmetolkseminar i Bergen Døvesenter
Sissel Gjøen
Beredskap og oppfølging ved katastrofer, ulykker
og kriser, EUNAD workshop
Sissel Gjøen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
arbeidsgruppe nødmeldinger for døve og
hørselshemmede
Finn Arild Thordarson
«Rom for språk», Bergen
Helge Herland
«Døves deltakelse i det politiske og offentlige liv»,
Oslo
Bjørn A. Kristiansen
Helge Herland
Sissel Gjøen
Maren Oriola
«CI – hva så?», Oslo
Bjørn A. Kristiansen
Helge Herland
Sissel Gjøen
Språklig mangfold, internasjonal konferanse, Tromsø
Torunn Bakkestuen
«Fra gest til språk», seminar om tegnspråkets plass i
det norske samfunn, Oslo. Fonts, Språkrådet og NDF
var arrangør
Hedvig Sinnes
Bjørn A. Kristiansen
«Telekommunikasjon for døve og hørselshemmede»,
Lillesand
Finn Arild Thordarson
Bjørn A. Kristiansen
Årlig tegnspråkseminar, Oslo
Sissel Gjøen

20. Representasjoner (forts.)
Møte i nordisk eldrenettverk, CSS
Toralf Ringsø
Unni Gran
Ingrid Bodin
Sissel Gjøen
Faglig samarbeidsråd for hørsel, Statped
Aina T. Fossum og Bjørn A. Kristiansen
Styremedlemmer oppnevnt av NDF
Stiftelsen Ål folkehøgskole og kurssenter for døve
Sonja M. Holten, leder
Trond Kleppen, nestleder
Tarjei Bern
André Røine
Brit S. Liltved
Trond Helleland
Vara:
Rune Anda
Camilla Høiberg
Funksjonstiden er 01.01.13 – 31.12.14
Døves Media
Svein Arne Peterson
Hilde Haualand
Mira Zuckermann
Marit Kolstadbråten
Ragnhild Olsen.
Vara:
Torill Ringsø
Rune Anda
Funksjonstiden er 01.01.12 – 31.12.13

Teater Manu
Sonja M. Holten
Britt S. Liltved
Toralf Ringsø
Vara: Hedvig Sinnes
Funksjonstiden er 01.01.11 til 31.12.14
Stiftelsen Signo, hovedstyret
Finn Arild Thordarson
Vara: Bjørn A. Kristiansen
Stiftelsen Signo, Rådet
Odd Inge Schröder
Vara: Irene Greftegreff
ExtraStiftelsen, (Helse og Rehabilitering)
Fagutvalget for rehabilitering:
Hilde Haualand, PhD/forsker Fafo
Fagutvalget for forebygging:
Berge-Andreas Steinsvåg, Fagsjef/sosionom,
Oslo universitetssykehus Aker

NDF i Sydney, Australia.
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21. Utvalg og komiteer
Arbeidslivsutvalget
Paal R. Peterson, leder
Knut L. Dønnesen
Britta B. Wold
Hilde Gjermundrød
Thomas Blix
Etter landsmøtet:
Paal R. Peterson, leder
Knut Dønnesen
René Stub-Christiansen
Lin Jia
Tone-Britt Handberg
Hilde Gjermundrød
(studiepermisjon)
Bjørn A. Kristiansen
(generalsekretær)
Thomas Blix		
Seniorutvalget
Toralf Ringsø, leder
Ingrid Bodin
Unni Gran
Jon Pettersen
Bjørn Stensvoll (forbundsstyret)
Sissel Gjøen
Foreldre- og oppvekstutvalget
Frem til landsmøtet:
Beata Slowikowska, Leder
Aina Fossum, Nestleder
Brit Sæther Liltved
Per Gunnar Nygård
Camilla Høiberg
Per Gunnar Johnsen
Etter landsmøtet:
Brit Sæther Liltved, leder
Ketil Vestrum Einarsen, nestleder
Marte Eidsand Kjørven
Ina Skaare
Per Gunnar Johnsen
Liv Strand
Ivar Anders Eide
Aina Fossum

Barne- og ungdomsutvalget
(NDFU)
Frem til 13. oktober
Ingvild Larsen Skjong, leder
Maiken Andrea Sudmann,
nestleder
Sondre Uteng Olsen
(overtok Tor Fiksens verv,
valgt inn for ett år)
Julie Ane Holst
Gabrielle Kverneland
Varamedlem:
Ingrid Grønning By
Varamedlem: Tor Fiksen
Fra 13. oktober:
Ingvild Larsen Skjong, leder
Julie Ane Holst, nestleder
Sondre Uteng Olsen
Guro Rugseth
Martin Berhovde
(overtok Gabrielle Kvernelands verv, valgt inn for ett år)
Varamedlem:
Ingrid Grønning By
Varamedlem:
Caisanne Rikke Dreier Lund
Frem til 1. september var Jannicke Kvitvær ungdomskonsulent i 50 % stilling og hadde
det administrative ansvaret
for NDFU. Fra 9. september
ble Ellen Østrem ansatt som
ungdomskonsulent i 50 %
stilling.
Lovkomiteen
Frem til landsmøtet:
Erling Jacobsen
Svein Arne Peterson
Lars Aksel Berge
Varamedlemmer:
Signe S. Bekkvik
Paal R. Peterson
Etter landsmøtet:
Erling Jacobsen
Svein Arne Peterson
Signe S. Bekkvik
Varamedlemmer:
Knut Bjarne Kjøde
Berit Øyen Støyva
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Valgkomiteen
Frem til landsmøtet:
Torill Lorentzen
Tor Fiksen
Vibeke O. Larsen
Varamedlem:
Cathrine Stensrud
Etter landsmøtet:
Martin Skinnes
Ingrid Grønning By
Vidar Sæle
Varamedlemmer:
Britt Jøsang
Gabrielle Kverneland
Jubileumskomite NDF 100 år:
(frem til landsmøte 2016)
Hanne B. Kvitvær
Paal R. Peterson
Mira Zuckermann
Sonja M. Holten
Martin Berhovde
Bjørn A. Kristiansen
Thomas Blix (sekretær)
Ad hoc utvalg medlemsservice
(frem til landsmøtet)
Vidar Sæle, Oslo Døveforening
Tore Djuvik, NDF Stavanger
Rune Anda, Bergen Døvesenter
Trude Nilsen, Trondheim
Døveforening
Bibbi Hagerupsen
Ad hoc utvalg for språkpolitisk
arbeid
Sonja M. Holten
May L. Karlsen
Gro Morken
Bjørn A. Kristiansen

22. NDFs hedersmedalje
Fullstendig liste, oppdatert 2012. Til venstre, året for utdelingen, til høyre dødsåret for de som er gått bort.
(Hørende i kursiv skrift.)
1970 Eilif Anton Ohna, Bergen

d. 2001

1970 Thorbjørn Johan Sander, Bergen

Johannes Berge

Helmer Moe

1970 Signy Røyset, Oslo

d. 1989

1970 Toralf Eng, Bergen

d. 1986

1970 Jorunn Søraker, Levanger

d. 2004

1970 Arne Søraker, Levanger

d. 1974

1974 Karsten Samuelsen, Stavanger (pm)

d. 1971

1974 Olav Haug, Skien

d. 2003

1976 John Vigrestad, Oslo

d. 1981

1978 Thor Gisholt, Skien

d. 2009

1978 Sverre Oswald Lindquist, Oslo

d. 1996

1980 Julius Lorentzen, Tromsø

d. 1993

1980 Karl Lundqvist, Narvik

d. 2001

1984 Arne Birkenes, Kristiansand

d. 1997

1984 Helge Magnus Kjølleberg, Bergen

d. 2008

1996 Bjørg Braathen, Oslo
1996 Halvor Ivar Greftegreff, Trondheim
Henning Dahl

Ansgar Breiteig

1996 Rolf Karl Hansen, Drammen
1996 Ludvik Nilsen, Bodø

d. 2001

1996 Toralf Magne Ringsø, Bergen

1956 Johannes Berge, Trondheim

d. 1959

1956 Helmer Moe, Trondheim

d. 1966

1956 Henning Dahl, Oslo

d. 1958

1956 Ansgar Breiteig, Bergen

d. 1963

1956 Lunde Johansen, Trondheim

d. 1966

1956 Jakob Hovland, Bergen

d. 1958

1959 Conrad Bonnevie-Svendsen, Oslo

d. 1980

1959 Per Anderson, Oslo

d. 1961

1959 Marie Helgesen, Oslo

d. 1968

1961 Torjus Ropeid, Stavanger

d. 1962

1962 Nils Gjerstad, Bergen

d. 1966

1962 Olaf Foss, Helgeland

d. 1981

1962 Marit Strømme, Oslo

d. 1972

1963 Øistein Ording, Skien

d. 1963

1966 Finn Wm. Johansen, Drammen

d. 1993

1966 Gunvor Skog-Carlsen, Tønsberg (pm)

d. 1965

1966 Torkel Eikjeland, Bergen

d. 1999

= 52 personer, hvorav 11 kvinner

1968 Alf Melgaard, Larvik

d. 1984

1968 Albert Breiteig,Bergen

d. 1986

Landsmøtet 2010 vedtok å avvikle ordningen med
hedersmedalje.

1996 Harald J. Størkersen, Trondheim (pm)

d. 1995

1996 Reidun Veddeng, Trondheim

d. 2011

1998 Johannes Helleland, Ål
1998 Turid Kolbjørnsen, Ål
1998 Victor Sig. Nilsen, Bergen
1998 Marta Sander, Bergen
1998 Ola Svare, Oslo
2000 Gunhild Pedersen, Stavanger
2001 Brynjulf Dammen, Oslo
2003 Svein Arne Peterson, Oslo
2007 Andreas Kallevik, Haugesund
(post mortem)

d. 2007

2007 Lorents Ness, Ålesund
2010 Nora E. Mosand
2010 Odd-Inge Schröder

37

23. Sluttord
Året 2013 har vært et begivenhetsrikt og spennende år
Landsmøtet i Stavanger vedtok at NDF også skal definere seg som en språkpolitisk organisasjon, på samme
måte som f.eks. Noregs Mållag og Riksmålsforbundet.
I praksis har NDF alltid arbeidet språkpolitisk, men med
St meld 35 «Mål og meining», der Stortinget anerkjenner norsk tegnspråk som et fullverdig språk på lik linje
med andre språk, var det hensiktsmessig å formalisere
at NDF også er en språkpolitisk organisasjon.
Forbundet bruker ca 50 % av sine ressurser i arbeidet
med å redusere samfunnsbarrierer som gjør oss funksjonshemmede (tilgjengelighetsperspektivet) og ca
50 % til språkpolitisk arbeid.

NDF har i de siste årene arbeidet mot kulturdepartementet for å få tilskudd til vårt språkpolitiske arbeid.
Hittil har det ikke lykkes, og det er grunn til bekymringer at politikerne ikke forstår viktigheten av det arbeidet NDF gjør, for å fremme norsk tegnspråk.
Når Stortinget har vedtatt at norsk tegnspråk er en del
av språkfloraen i Norge, forutsetter det blant annet at
staten tar ansvar for å beskytte og videreutvikle norsk
tegnspråk. For at staten skal klare den forpliktelsen er
det grunnleggende nødvendig at det finnes en sterk
språkpolitisk organisasjon som kan støtte oppunder
statens ansvar og forpliktelser for språket vårt!

Eksempler på språkpolitisk arbeid er språkrøkt, opp
læring av døve og hørselshemmede barn, offentlige
høringer, Døves Tidsskrift, informasjon, aksept av tegnspråk i det offentlige rom og tegnspråkkurs.

På bakgrunn av handlingsplanen »Fra kaffe til kamp»
som landsmøtet vedtok, har forbundsstyret vedtatt en
rekke prioriteringer. Tilgang til god tolketjeneste og fullverdig grunnskoletilbud for døve og hørselshemmede
barn er meislet ut som topp prioriterte saker.

Tilskudd forbundet får fra det offentlige er kun basert
på den delen av arbeidet vårt som går på å øke døve og
hørselshemmedes tilgjengelighet i samfunnet.
De ressursene forbundet bruker i tilknytning til det
språkpolitiske arbeidet må forbundet ta av egne midler.
Det er årsaken til at forbundet går med store underskudd.

Forbundsstyret takker for den store frivillige innsatsen
fra medlemmene og tillitsvalgte. Takk for alle bidrag,
innsats og godt samarbeid i 2013. Takk til administrasjonen og takk til alle personer, instanser og politikere
som støtter oss i vår kamp for et tilgjengelig samfunn
og for at norsk tegnspråk skal ha den statusen den rettmessig skal ha i det norske samfunnet.

Oslo, 28. mars 2014
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styremedlem
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styremedlem
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