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Innholdsfortegnelse

Kongelig beskytterskap
Prinsesse Märtha Louise er beskytter
for Norges Døveforbund i en
femårsperiode til 31.12.2020

FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET

Forbundslederen har ordet

NDF er den eneste
brukerorganisasjonen som jobber for
at norsk tegnspråk utvikles og
styrkes. Det er tre år siden NDF
omdefinerte seg som både en
organisasjon for funksjonshemmede
og en språkpolitisk organisasjon. Det
er en stor skuffelse at NDF fremdeles
ikke er aksept som en språkpolitisk
organisasjon. Kulturperspektivet
vokser fram og erstatter
funksjonshemmingsperspektivet. Vi
kan ikke lenger gå stille i dørene.
Tegnspråk er språk og kultur!
Arbeidet i 2015 har på mange måter
vært veldig utfordrende. Ikke minst
på grunn av den økonomiske
situasjonen. Økonomien er dessverre
en evig kilde til bekymring.
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NDF driver et godt arbeid på mange
områder, blant annet gjennom våre
utvalg; Foreldre- og
oppvekstutvalget, senior-, arbeidsliv-,
og tolkeutvalget. Barn, unge og
oppvekst har vært et prioritert
område også i år, nettopp fordi den
opplæringen døve og
hørselshemmede barn får, ikke er
tilfredsstillende for mange.
NDF gjennomførte ledermøte for
første gang august 2015, og det ble
en suksess. På slike møteplasser kan
foreningene ta opp saker og ting de
lurer på, og ha mulighet til å utrykke
seg om saker NDF jobber med,
eventuelt ta opp saker de ønsker NDF
må se nærmere på. Døveforeningene
har et ansvar for å gi informasjon og
å skape tegnspråklige møteplasser.
De skal også drive politisk arbeid,
som er i tråd med handlingsplanen
2013 – 2016 –« fra kaffe til kamp».
Ledermøte vil derfor bli et fast
opplegg hvert år fremover.
NDF har vært med på flere møter –
blant annet med justisministeren

FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET

angående nødmeldingstjenesten på
SMS som må komme på plass. Andre
land har klart dette, hvorfor ikke oss?
NDF og FFO samarbeidet om
skyggerapporten som ble sendt til FN
desember 2015. I rapporten kom det
fram at Norge bryter CRPDkonvensjonen både når det gjelder
tilgang til informasjon, kultur og
tolketjeneste for døve.
Arbeidet i DNR, EUD, WFD har
opptatt oss i 2015. Vi deltok derfor i
EUDs 30 årsjubileum i Brussel og
WFDs generalforsamling/kongress i
Istanbul sommer 2015.
Døves kulturdager i Sandefjord ble
gjennomført med glans. Fagdagen
med tema «fra funksjonshemming til
språk, kultur og mangfold» og
kulturdagene med mange ulike
innslag. Takk til Vestfold
Døveforening for et godt
arrangement.
Landsrådet ble gjennomført i mai
2015. Et viktig tema på agendaen var
det nye tegnspråksamfunnet – en
forelesning v/ Hilde Haualand – hvor
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hun slo fast at døvesamfunnet alltid
har vært i forandring: Bedre
høreapparater og CI, nedlegging av
døveskoler, inkluderingsteorien,
aksept av tegnspråk som språk,
tegnspråk på TV, IKT revolusjon,
tolketjeneste, økt innvandring og
globalisering har ført til større
mangfold og åpenhet. Derfor er det
viktig å tenke på hvordan vi kan
skape et bærekraftig tegnspråkmiljø i
fremtiden.
NDF har en viktig oppgave i
fremtiden. Videre fremgang er
avhengig av at vi alle spiller på lag.
Alene kan vi gjøre lite – sammen kan
vi gjøre mye.
Takk for et godt samarbeid med
forbundsstyret, ansatte, enheter,
døveforeninger og medlemmer.

Forbundsleder
Hedvig Sinnes

FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret
Forbundsleder

Hedvig Sinnes

Nestleder

Finn Arild Thordarson

Styremedlemmer

Sonja M. Holten
Rune Anda
Bjørn Stensvoll
Nina Hauge
Torunn Bakkestuen
Helge Herland, ansattes representant (frem til mai 2015)
Elisabeth Holte, ansattes representant (fra mai 2015)
Bjørn A. Kristiansen (sekretær)

Varamedlem

Tove Glomset
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FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret har hatt 4 møter og
behandlet 74 saker.
For å synliggjøre- og styrke NDF
nasjonalt og internasjonalt – og å få
impulser fra andre organisasjoner innog utlands er det nødvendig med utstrakt
reise- og møtevirksomhet
Styret har vært aktive med deltakelse i
nasjonale og internasjonale møter:
DNR møtene i Finland og Danmark, EUD
møter i Latvia og Belgia, WFD kongress i
Tyrkia,
kongress om utdannelse for døve i
Hellas, konferanse om
nødmeldingstjeneste med AMK- og LV
sentraler, nasjonalt tegnspråknettverk,
CI-forum, NDI’s 90 års jubileum, NDFU’s
seminar, A.C.Møller 190 års jubileum for
å nevne noe.
Styremedlemmene har også deltatt som
observatør på de fleste NDFU styremøter.
Mellom styremøtene har det vært
eposter om dagsaktuelle politiske saker
som krever fortløpende avklaringer og
beslutninger.
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FORBUNDSSTYRET

ARBEIDSUTVALGET (AU)
Arbeidslivsutvalget består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær.
AU har hatt 3 møter og behandlet 19 saker.
Utvalget behandler mindre saker mellom styremøtene og forbereder saker til
styremøtene.
AU fungerer også som styret for felleslegatet og har hatt to legatmøter.
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ANSATTE, ENGASJEMENT
Ansatte, engasjement
Bjørn A. Kristiansen

Aina T. Fossum

Generalsekretær

Oppvekstkonsulent

Petter Noddeland

Ellen Østrem

Interessepolitisk
medarbeider 70 %
(Vikariat fra 17.august frem
til april 2017)

Ungdomskonsulent – 50 %

Helge Herland

Jannicke Kvitvær

Redaktør – 60%
Kulturkonsulent – 40 %
(frem til 15. august)

Redaktør – 70 %
(fra 17.august)

Prosjektleder (fra 15. august)

Elisabeth F. Holte
Sentralbord – 50 %
Teaterkoordinator - 40 %

Bibbi Hagerupsen
Medlemsansvarlig – 30 %
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Eva Skovli
Prosjektkoordinator
(frem til 15.august)
Organisasjonskonsulent
(fra 15.august)

Mona Tangen Andresen
Administrasjonssekretær – 50 %

ANSATTE, ENGASJEMENT

Megan Matovich- Noddeland
Prosjektmedarbeider
(fra 1.august)

Nils-Erik Midtskog

Sissel Gjøen

Regnskapsfører 60 %
(Innkjøpt tjeneste)

Interessepolitisk rådgiver
(Permisjon frem til april
2017)

Forbundets administrasjon holder til sentralt i Oslo sentrum i Grensen 9.
NDFs arbeidsgiverorganisasjon er Hoved-organisasjonen VIRKE og NDF hører til feltet
VIRKE Ideell.
NDF har leiekontrakt med Olav Thon Eiendomsselskapet ASA frem til 31. juli 2016.
Var avtale med gardeier er a innga leieavtale for et ar av gangen, i pavente av eventuell
flytting til Tegnsprakhuset.
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ANSATTE, ENGASJEMENT
Tolketeam og IT
Etter avtale med NAV har NDF et tolketeam med tre faste tegnspraktolker og fire som star
pa reservelisten.
Disse bytter pa a tolke telefonsamtaler og interne/eksterne møter og tar ogsa oppdrag
utenfor kontoret. Ordningen med tolketeamet gjør det mer forutsigbart og
administrasjonen slipper a bruke unødig tid pa a planlegge og organisere tolking nar det
er behov. Tolketeamet dekket i praksis alle oppdrag.
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Lene Hartveit

Terese Brynhildsen

TOLK

TOLK

Thomas Nielsen

Laila Thorsen

IT – ansvarlig
Innkjøpt tjeneste

TOLK

MEDLEMSSERVICE OG MEDLEMSFORENINGER
Medlemsservice og
medlemsforeninger
NDF har 2285 betalte medlemmer pr
31.12.2015, mot 2166 pr. 31.12.2014.
Gjennom medlemskampanjen 2015 fikk
NDF 81 nye, mot 57 i 2014.

Medlemskontingent fra 1. januar 2015
Hovedmedlem (26 ar – 61 ar): 450 kr (200 kr til lokale foreninger)
Ungdomsmedlem (13 ar – 25 ar): 350 kr (150 kr til lokale foreninger)
Barnemedlem (0 – 12 ar): 100 kr (100 kr til lokale foreninger)
Hovedmedlem senior (62 ar -> ): 350 kr (200 kr til lokale foreninger)
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DET SKJEDDE I 2015
Det skjedde i 2015
Arendalsuka
Siden 2012 har Arendalsuka utviklet seg
til a bli Norges største politiske
møteplass utenfor Stortinget.
Arendalsuka arrangeres arlig i august og
er en møteplass for politikere, næringsliv
og organisasjoner.

NDF var tilstede under Arendalsuka 12. –
18. august med egen standplass. Vi hadde
TV reklame om tegnsprak, informerte
puplikum om tegnsprak og døves kultur.
Vi hadde og minikurs i innføring av
tegnsprak der over 300 deltakere deltok
og fikk diplom.
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Ut av stillheten og debattmøte om CI
TV2 sendte en dokumentarfilm om
hvordan det er a ha CI. Det er første gang
media har kommet med en noksa
balansert fremstilling i nytte og
utfordringer som er knyttet til den type
hørselstekniske hjepemidler.

Pilotprosjekt knyttet til tegnspråk i
opplæringen.
NDF, Sprakradet og
Kunnskapsdepartementet inngikk i 2014
et trepartssamarbeid for a fremme norsk
tegnsprak. Et av tiltakene var et
pilotprosjektet som Statped fikk ansvar
for a gjennomføre i barnehage og
grunnskole. Malet er a se pa tegnsprak
som en ressurs – og ikke som en
spesialpedagogisk tiltak. Det er et forsøk
pa a snu hvordan samfunnet ser pa den
hørselshemmede. Pilotprosjektet ønsket
a snu fokuset bort fra individet som ikke
kan høre og ha fokus pa hele fellesskapet.
I stedet for at den hørselshemmede skal
leve med begrensninger og matte tilpasse
seg felleskapet, skal fellesskapet tilpasse
seg den hørselshemmede. Det ble gjort
ved at f.eks. hele barnehagen lærte seg
tegn og etter hvert tegnsprak.

DET SKJEDDE I 2015
Hurtigruta
Etter flere ars planlegging kunne
nærmere 300 personer fra Norge,
Sverige, Danmark, Finland og Island
oppleve kysten mellom Bergen –
Kirkenes – Bergen. Seniorutvalget ved
Toralf Ringsø stod i spissen for det
Nordiske seniortreffet.

Skyggerapport til CRPD
I
2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen
for rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. NDF var med i
arbeidsguppen i FFO som har utarbeidet
en skyggerapport som ble overlevert den
3. desember. Skyggerapporten leveres til
CRPD komiteen som vil behandle
rapporten og komme med et uttalelse.
Skyggerapporten er en vurdering i hvilke
grad Norge har oppfylt sine forpliktelser
som er nedfelt i FN konvensjonen. I
rapporten fremkommer det at staten ikke
har tatt innover seg paradigmeskiftet
som gjennomføring av CRPD innebærer.
Den mangler handlingsplan for
funksjonshemmede og det er
gjennomgaende magle pa
dokumentasjon, forskning og statistikk
om funksjonshemmede i Norge, samt
manglende rettsindikatorer for maling av
nasjonal gjennomføring av CRPD. Det
fremkommer at det er mangel pa tilgang
til informasjon, varer og tjenester, som
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f.eks. tolking a offentlige møter,
arrangementer og større hendelser.
Tegntermgruppe av døve personer
Norsk tegnsprak er i bruk pa mange
omrader i den norske samfunnet, blant
annet som undervisnings-, medie- og
scenesprak. Disse spraklige domene er i
rivende utvikling, og det er behov for a
utarbeide forslag til nye tegn der det ikke
finnes, og drive sprakrøkt i trad med
norsk offentlig sprakpolitikk. Sprakradet
har tatt pa seg ansvaret for a koordinere
tegntermgruppen som begynte arbeidet
sitt i 2014.

Døv tolk
Oslo Døveforening, via NDF har fatt
prosjektmidler fra ExtraStiftelsen til a
finne en løsning pa oversettelsen mellom
en døv som bruker en hørende
tegnspraktolk. I slike situasjoner er det
en stor fordel med en døv tolk tilstede for
a fa optimal kommunikasjon mellom den
døve og den hørende tegnspraktolken,
tidligere kalt for mellomtolk. Malet er a fa
høyskolene til a en egen utdanning for
døve tolker og at NAV anerkjenner døv
tolk som en yrkesgruppe pa lik linje med
tegnspraktolkene.

ORGANISASJONEN
Organisasjonen
Kongelig beskytterskap
Prinsesse Martha Louise er beskytter for
Norges Døveforbund frem til 31.12.2015.
Vi har søkt om a fa fornyet
beskytterskapet for en ny periode pa 5 ar.
Lån til Ål Folkehøyskole og kursenter
for døve
Det ble i 2011 gitt lan pa kr. 1 mill til
skolen. Lanet er na innfridd.
Tegnspråkhuset
Oslo Døveforening, Teater Manu,
Al Folkehøyskole og kurssenter for døve
og NDF samarbeider om a etablere et
tegnspraklig senter i Oslo lokalisert i
bygget der Teater Manu holder til.
NDF er positiv til a være med i
samlokaliseringen, men avventer til
finasieringen er pa plass.

Kompetanseheving i styrearbeidet
Det er behov for a utvikle nytt materiell
om tillitsmannsarbeid i
døveorganisasjonen.
Administrasjonen arbeider med a utvikle
en styrehandbok for nye- og mer erfarne
tillitsvalgte lokalt og sentralt.
Materiellet er delvis bygget pa
kursmateriellet som ble utviklet i 1997.
Det nye heftet vil bli tatt i bruk i 2016.
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Jubileumskomiteen
Landsmøtet 2013 nedsatte en
jubileumskomite som skal forberede
planlegging av 100 ars jubileet i 2018.
Det legges stor vekt pa at alle lokallagene
blir inkludert i feiringen.
Til landsmøtet 2016 vil det bli lagt frem
en skisse til hvordan komiteen tenker seg
at jubileet kan markeres.
Etter landsmøtet nedsettes en ny komite
som har ansvar for gjennomføringen av
100 ars jubileet.

Landsrådet
Landsradet ble gjennomført 28.-30. mai
med Al Folkehøyskole og kurssenter for
døve som vertskap.
Det innkalles til landsrad de arene det
ikke er landsmøte, eller nar
forbundsstyret finner det nødvendig.
13 døveforeninger, arbeidslivsutvalget,
seniorutvalget, Al Folkehøyskole og
Teater Manu var representert.
Første del av landsradet var det seminar
med tema om «Det nye
tegnspraksamfunnet» av
sosialantropolog Hilde Haualand.
Døvesamfunnet har alltid har vært i
forandring og vi ser i dag at døve er
mindre homogene enn tidligere. Bedre
hørselstekniske hjelpemidler,

ORGANISASJONEN
nedleggelse av døveskoler, samfunnets
inkluderingstankegang, aksept av
tegnsprak som sprak er noen av
momentene som pavirker utviklingen av
døvesamfunnet og bruken av
tegnspraket.
Jorunn Dyngeland, mor til et
hørselshemmet barn tok opp temaet
«Foreldrenes forventinger til NDF».
Hennes budskap er at NDF ma bli
tydeligere i sitt tilbud til foreldrene og at
det er ønskelig at døveforeningene kan
være arenaer for foreldretreff.
Thorbjørn Johan Sander, leder av
arkivutvalget holdt et innlegg om
«Arkivsystem i forbund og foreninger».
Han uttrykte bekymring for hvordan
gamle papirer og spesielt protokoller blir
tatt vare pa – og at disse ikke er
tilgjengelig for almennheten.
I november fikk prosjektsøknaden hans
midler til a bygge opp et arkivsystem i
døveorganisasjonen lokalt og sentralt.
Arsberetningene med regnskap for 2013
og 2014 ble gjennomgatt og tatt til
etterretning.
Ledermøte
For a bedre informasjonsflyten mellom
lokallagene og forbundet er det etablert
et uformelt forum for styreledere i
lokallagene og forbundsleder og
generalsekretær.
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Til ledermøtet den 28. august var det 7
lokallag som deltok, sammen med
forbundslederen og generalsekretæren.
Noen av temaer som ble tatt opp var
handlingsplan for 2016-2019, NDF profil,
100 ars jubileum, støtte til det gassiske
døveforbundet,
organisasjonskursmateriell, og tolk pa
offentlige arrangementer.
Det vil hver høst være ledermøter
Medlemsskap hos andre norske
organisasjoner
FFO- en paraplyorganisasjon for
funksjonshemmedes organisasjoner. FFO
har 80 medlemsorganisasjoner med over
335.000 medlemmer.

Funkis – et studieforbund for
funksjonshemmedes organisasjoner.
Funkis har 80 medlemsorganisasjoner
med over 320.000 medlemmer.

ExtraStiftelsen er Norges største
pengeutdelende stiftelse. ExtraStiftelsen
har 31 medlemsorganisasjoner som
representerer over 1 million medlemmer.

INTERESSEPOLITISKE SAKER
Interessepolitiske saker
Norsk tegnspråk
Kulturdepartementet er enna ikke ferdig
med arbeidet med den almenne
sprakloven som sist gang ble lovet skulle
være klar til høring i høst.
NDF avventer med a sette trykk pa vart
krav om at kulturdepartementet ma gi
fast sprakpolitisk tilskudd til NDF nar
den nye almenne sprakloven er pa plass.
Departementet har gitt kr. 110.000 til a
utvikle tegnsprakkursmateriell.
NDF har levert innspill Venstre om a lage
et representantforslag om a styrke norsk
tegnsprak og tegnsprak i skolen.
Bakgrunnen er at Stortinget gjennom
flere stortingsmeldinger har gjort vedtak
som er bra for norsk tegnsprak og døves
kultur. Imidlertid ser vi at de
underliggende etater i stat og kommune i
liten grad følger opp stortingets vilje.
Representantforslaget er en
oppsummering av hva stortinget har
sagt, og hva som blir gjennomført i
praksis. Stortinget vil behandle saken i
2016.
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Teksting
NRK har opprettet et brukerrad med
flere brukerorganisasjoner for a bedre
tilgjengeligheten for alle
funksjonshemmedes grupper.
NDF har papekt viktigheten av
direkteteksting pa sportssendinger og
ekstra nyhetssendinger. Vi krever ogsa
bedre teksting pa nettet og at NRK lager
flere tegnspraklige programmer.

Brukerradet i NRK
Etter press fra NDF startet TV2
februar/mars opp med a tekste alle
programmer mellom kl. 18.00 – 23.00.
Tolketjenesten
Arbeids- og sosialdepartementet tok i
høst initativ til en helhetlig gjennomgang
av tolkeomradet. Agenda Kaupang fikk i
oppdrag a gjennomføre utredningen.
NDF har vært representert i
referansegruppen og tolkeutvalget og

INTERESSEPOLITISKE SAKER
arbeidet mye i høst for a gi best mulig
bakgrunnmateriale til Agenda Kaupang.
Vare viktigste innspill er at tolketjenesten
organiseres pa en annen mate enn i dag
under hjelpemiddelsentralen,
turnusordning, landsdekkende
akutttolketjeneste og tiltak for a bedre
kvaliteten pa tolkene.
Rapporten skal være ferdig i
januar/februar 2016 og overleveres til
departementet for videre oppfølging.

Nødmeldingstjeneste
NDF har jevnlig drevet patrykk ovenfor
justisdepartementet om a fa pa plass en
nødmeldingstjeneste via mobil som døve
og hørselshemmede kan bruke. I et møte
med justisminister i november kom det
frem at departementet ikke klarer a fa pa
plass en slik meldingstjeneste innen
arsskiftet, slik det tidligere var lovet.
Det nedsettes en prosjektgruppe i regi av
Direktoratet for nødkommunikasjon
(DNK) som er underlagt departementet
som skal fa fortgang i opprettelsen av
nødmeldingstjenesten. NDF vil bli
representert i prosjektgruppen.
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Barnehage og skoletilbudet
Som følge av at det kun er en statlig
døveskole igjen og at kommunene ikke
har den nødvendige kompetansen har vi
fokusert pa deltidstilbudet som Statped
har ansvaret for. Som følge av at Statped
ikke har god nok ambisjoner om
deltidstilbudet har forbundet valgt a
inntil videre a trekke seg fra arbeidet
med deltidstilbudet.
Forbundet jobber en del med
opplæringslovens § 2.6
«Tegnsprakopplæring i grunnskolen som
gir»
Elevar som har teiknspråk som
førstespråk eller som etter sakkunnig
vurdering har behov for slik opplæring,
har rett til grunnskoleopplæring i og på
teiknspråk.
Det er en sterk rettighetsparagraf, men vi
arbeider for a bytte sakkyndig vurdering
med foreldrenes vurdering og valg.
Erfaringene viser at mange av de
sakkyndige som foretar vurderingen ikke
har kunnskap om tegnsprak og døves
kultur. Dessuten ønsker vi a utvide
gruppen til a gjelde de som har tegnsprak
som andresprak og til CODA barn.

DØVES TIDSSKRIFT OG SOSIALE MEDIER
Døves Tidsskrift og sosiale
medier
Døves Tidsskrift
I 2015 hadde Døves Tidsskrift utgivelser
i manedene februar, mars, april – juni og
september, oktober, november og
desember. Det kom ut totalt 8 blad.
Opplaget var pa 2.050 blad. Som tidligere
gir bladet informasjon om det som skjer i
det tegnspraklige miljøet nasjonalt og
internasjonalt, med vekt pa informasjon
fra NDF, NDFU, døveforeningene, NDI,
skolene for døve og hørselshemmede og
døvekirken.
Layout-arbeidet gjøres av Andata og
bladet trykkes hos Bodoni AS. Helge
Herland var
redaktør for bladet
i 60 % stilling frem
til august 2015, fra
15. august 2015
overtok Jannicke
Berge Kvitvær
redaktørstillingen
i 70 %.
Tekst-tv
Siden 1989 har NDF hatt avtale med NRK
om a disponere deres tekst-tv sider 771773. NDF gir pa den maten service til
døveforeningene og deres
underavdelinger, enhetene, døveidretten
og døvekirken, gjennom a redigere og
levere meldinger til NRKs teksttv-sider.
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Redaktøren av Døves Tidsskrift har
ansvaret for a legge ut meldingene.
Meldingene blir lagt ut i begynnelsen av
hver uke, enten en gang hver uke eller
annenhver uke med opphold i feriene.
Deafnet
Deafnet legger ut nyheter som er av
interesse for medlemmer og andre som
ønsker a vite hva som skjer i
døvesamfunnene nasjonalt og
internasjonalt. Av ressursmessige
grunner blir det ikke alltid publisert
tegnspraklige videoer eller oversatt
tekstversjoner til tegnsprak, men det har
vært en stor utvikling i 2015.
NDF publiserer alltid informasjonen pa
deafnet før vi deler det videre i andre
kanaler pa internett.
Facebook og Twitter
Facebooksiden Norges Døveforbund har
vist en fin utvikling med flere følgere i
løpet av aret. Her deles det nyheter fra
Norges Døveforbunds webside
www.deafnet.no. Det har ogsa blitt delt
informasjon og nyheter fra andre
arenaer. NDFs twitterkanal har ikke blitt
aktivt brukt i 2015.

DØVES TIDSSKRIFT OG SOSIALE MEDIER
siden deler utlysninger og fanger opp
dagens problemstillinger og utfordringer.
For eksempel, utfordringer med
arbeidsgivere som mangler kunnskap.

NDFs foreldre -og oppvekstutvalg, som er
rettet mot foreldre til døve og
hørselshemmede barn, har egen
Facebookside og Twitter. De har vært
aktive med a publisere informasjon rettet
til sin malgruppe.
NDFs arbeidslivsutvalg opprettet en ny
Facebookside i oktober 2015. Denne
siden har som mal a informere om
generelle arbeidslivsspørsmal. Facebook
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NDF har gjennom aret jobbet med a finne
et system for ansvarsfordeling av NDFs
sosiale medier. Siden forbundet ikke har
en egen kommunikasjonsradgiver, vil
oppgavene rundt informasjonsarbeid bli
fordelt i administrasjonen.
For a kunne utvikle NDFs
informasjonsarbeid med de ressursene vi
har pr. i dag, har redaktøren (etter
august) for Døves Tidsskrift undersøkt
hvordan andre land i Norden og andre
organisasjoner i Norge jobber med
informasjonsarbeid.

KULTURARBEIDET

Kulturarbeidet
Tilskuddet til kulturarbeidet i NDF ble i
2015 flyttet fra Norsk Kulturrad til
Kulturdepartementet. Det er vi fornøyd
med! Dette gir oss mulighet for dialog
direkte med den politiske ledelsen i
departementet og en tro pa at norsk
tegnsprak og kulturen knyttet til spraket,
oppnar den statusen norske
minoritetssprak bør ha. Kulturarbeidet i
2015 fulgte samme mønster som
tidligere ar.
Døves Kulturdager
Døves Kulturdager ble arrangert i
Hjertnes kulturhus i Sandefjord fredag
25. til søndag 27. september med
Vestfold Døveforening som dyktige
arrangører.

Kulturdagene var de 48. i rekken av det
som ble startet i 1967.
500 deltakere var samlet til teater, dans,
poesi, film, foredrag, utstillinger, ulike
verksteder og ikke minst felles prat.
Arets internasjonale gjester var Simon J.
Carmel fra USA og den finske rapartisten
Signmark. Carmel foreleste om døves
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folklore og trollbandt publikum med sitt
trylleshow. Signmark holdt foredrag om
hvordan han som døv har klart a bryte
grenser og bli en anerkjent musiker. I
tillegg holdt han konsert sammen med
bandet.
Søndag var det historisk byvandring og
gudstjeneste i den nye døvekirken i
Sandefjord, ledet av biskop Ole Christian
Kvarme.
Allerede fredag morgen tyvstartet
kulturdagene, med det som er blitt
tradisjon de siste arene, en Fagdag.
Nesten 200 pameldte fylte salen under
seminaret med tittelen «Fra
funksjonshemming til sprak, kultur og
mangfold».
Politisk radgiver, Kjersti Aastad gledet
kulturdagene ved a delta under
apningsseremonien. Hun hadde ogsa
med seg ekstra tilskudd til spraktiltak pa
110 000,-.
Foredrag
Den populære ordningen med at NDF gir
tilskudd til foredrag i døveforeningene er
videreført i 2015. NDF dekker 75 % av
honoraret, begrenset til kr. 750 per
foredrag og 50 % i tilskudd til reise og
oppholdsutgifter etter avtale. De fleste
foredragene dreier seg om døves sprak,
kultur og historie, men det er ogsa

KULTURARBEIDET

foredrag som gir viktig informasjon om
de endringene som skjer i storsamfunnet.
Flere foreninger har fremmet ønske om
at tilskuddene til foredragene bør økes,
men sa lenge NDF ikke far noen økning i
statstilskuddet til kulturarbeidet, er
ønsket vanskelig a imøtekomme.
Alternativet er a øke tilskuddssatsene,
men redusere pa antall foredrag som gis
tilskudd.
Amatørteater
Det er gitt tilskudd til honorar for
instruktører til amatørteatergruppene.
Vi er bekymret for at antall
amatørteatergrupper stadig gar nedover.
Det er viktig at døveforeningene tar tak i
dette. Hver forening bør ha sin egen
teatergruppe, til glede for de som far
være aktive, for andre døve som liker a se
teater og for Døves Kulturdager der
amatørteaterforestillingene alltid har
vært midtpunktet.
Tilskudd til film
Det er gitt økonomisk støtte til
produksjoner av den døve
filmkunstneren Dag Bøe og filmen Roar
som blant annet ble vist pa kulturdagene.
Som et pilotprosjekt er det ogsa gitt
tilskudd til at animasjonsfilmen
Grimase, som er blitt tegnspraktolket.
Filmen er produsert av Morten
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Christian Øverlie og malet er a fa den
vist som forfilm pa kinoene.
Lokale kulturtiltak
Det er gitt tilskudd til flere lokale
kulturtiltak, som besøk pa museer,
kunstutstillinger og annet.
Foreningene i den nordligste landsdel er
prioritert pa grunn av de lange
reiseavstandene døve har for a delta pa
felles kulturopplevelser.
Døveforeningene har ogsa tatt initativet
til egne kulturtiltak for a samle
tegnspraklige til felles kulturopplevelser.
Blant spesielle tiltak er en forestilling av
Teater Manu som ble vist pa hurtigruten
Finmarken under Nordisk Kulturtreff for
seniorer. En spesiell opplevelse at 280
seniorer fikk oppleve profesjonell
teaterkunst pa skipets ferd mellom Bodø
og Trondheim!
Kulturuken på Golsfjellet
Kulturuken pa Golsfjellet samlet 100
døve fra Troms i nord til Agder i sør.
Mange av deltakerne kommer fra mindre
steder der det bor fa døve. Da betyr det
mye a fa «bade» i tegnsprak og egen
kultur i fem dager i vakker høyfjellsnatur.
Uken er et samarbeid med
Frelsesarmeen som har drevet arbeid for
døve i 100 ar. I armeen er porten vid og
taket høyt, alle er velkommen og alle
oppfordres til a være aktive bidragsytere

KULTURARBEIDET

i programmet. Dette er det eneste felles
tilbudet til døve seniorer i
sommermanedene juni, juli og august, en
sommertid som kan være lang og tung
for mange, hvis man ikke har noe a se
frem til.
Norsk Døvehistorisk Selskap
Driftstilskuddet til Norsk Døvehistorisk
Selskap utgjorde kr. 30.000. Selskapets
formal er a 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 i aret. Selskapet har eget
kontor i Bergen Døvesenter. Mer
informasjon finner man pa www.ndhs.no,
der man blant annet kan søke pa alle
tidligere utgivelser av Døves Tidsskrift.
Bok om CODA
Det er gitt tilskudd til
bok som informerer om
situasjonen for Codaene. Dette er nyttig
informasjon til samfunnet om barn som
vokser opp med døve foreldre. Det er
kjekt a gi ros til forfatter Isabella Solem
for en god og viktig bok.
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Likepersonsarbeid / vanlig
Likepersonsarbeidet finansieres av
tilskuddsmidler fra Bufdir (Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet).
Møter i seniorutvalget og foreldre- og
oppvekstutvalget finansieres med midler
herfra.
Likepersonsarbeid / besøkstjeneste
Besøkstjenesten er et tilbud lokallagene
gir til døve som ikke har mulighet til å
komme til foreningen, eller som trenger
hjelp og informasjon. I 2015 har antall
besøk hos besøkstjenesten økt.
Nord-Trøndelag Døveforening, Møre og
Romsdal Døveforening, Telemark
Døveforening, Tromsø 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 likepersoner får
dekket utgifter som for eksempel
reiseutgifter.

TEGNSPRÅKTOLKET TEATER

Tegnspraktolket teater
I 2015 mottok NDF tilskudd fra
Kulturdepartementet pa
kr. 530.000 til tegnspraktolking av
teaterforestillinger.
Tilskuddet kommer fra kap. 324, post 78.

NDF hadde et overskudd fra aret før
palydende kr. 118.876, som ble overført.
Teatertolk-koordinatoren ved Norges
Døveforbund har økt til 40 % stilling for
a koordinere alle oppdrag.
Aret 2015 var det 26 forestillinger som
ble tegnspraktolket.
Det var alt fra barneforestillinger til
stand-up show for voksne i store deler av
Norge.
Dette aret ble’ Putti-Plutti-Pott’
tegnspraktolket av de samme tolkene
hele veien. De var med pa en slags turne
fra Tromsø og ned til Oslo.
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Erfaringen gjennom dette aret har vist
at det fremdeles er veldig varierende
besøk pa de forestillingene som ble
tegnspraktolket.
Vil understreke at dette er et viktig
arbeid a gjøre. Bade i forhold til
inkludering og tilrettelegging.
Og ikke minst, for a spre vart fantastiske
sprak – Tegnspraket!

TEGNSPRÅKTOLKET TEATER

Tegnspråktolkede teaterforestillinger 2015
DATO
TEATERSTYKKE
STED
16.02. 2015
06.03.2015

29.07.2015

‘Komplottet’
‘Det merkelege som hende med
hunden den natta’
‘Peer – du lyver!!’
‘Natten er dagens mor’
‘Kaptein Sabeltann og jakten pa
den magiske diamant’
‘Spelet om Heilag Olav’

04.09.2015
02.10.2015
14.10.2015
14.10.2015

‘Bard Tufte Johansen’
‘Trine Lise Olsen, Æ har Rætt’
‘UKA revyen’
‘Forbrent’

21.10.2015
24.10.2015
06.11.2015
10.11.2015
15.11.2015
21.11.2015
21.11.2015
29.11.2015
31.11.2015

‘Cirka absolutt nesten krusedull’
‘Bukkene bruse i badeland’
‘Dyrene i Hakkebakkeskogen’
‘Putti-Plutti-Pott’
‘Putti-Plutti-Pott’
‘Putti-Plutti-Pott’
‘Jammen, ærlig talt’
‘Putti-Plutti-Pott’
‘En julefortelling’

03.12.2015
03.12.2015
04.12.2015

‘Julelatter’
‘O jul med din glede’
‘Det merkelege som hende med
hunden den natta’
‘Tonje Glimmerdal’
‘Putti-Plutti-Pott’
‘Putti-Plutti-Pott’

25.04.2015
20.05.2015
09. + 16.07.2015

05.12.2015
06.12.2015
19.12.2015
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Al Kulturhus
Det Norske Teater, Oslo
Al Kulturhus
Nationaltheatret, Oslo
Kristiansand Dyrepark
Stiklestad Nasjonale
Kultursenter
Latter, Aker Brygge, Oslo
Latter, Aker Brygge, Oslo
Trondheim
Den Nationale Scene,
Bergen
UKA revyen, Trondheim
Trikkestallen, Oslo
Nationaltheatret, Oslo
Tromsø Kulturhus
Olavshallen, Trondheim
Stavanger Konserthus
Tromsø Kulturhus
Grieghallen, Bergen
Den Nationale Scene,
Bergen
Latter, Aker Brygge, Oslo
Bysalen amfi, Hønefoss
Det Norske Teater, Oslo
Det Norske Teater, Oslo
Ibsenhuset, Skien
Oslo Spektrum

NORGES DØVEFORBUND UNGDOM (NDFU)
Norges Døveforbund Ungdom (NDFU)
I 2015 hadde NDFU totalt 4 styremøter
med 105 saker.
Styret har fram til 25.oktober 2015 bestått
av:
Leder: André Bjørn Stø Røine
Nestleder: Martin Berhovde (For to år)
Styremedlem: Sondre Uteng Olsen
Styremedlem: Guro Rugseth
Styremedlem: Jannicke Kvitvær (For to år)
Varamedlem: Håkon Bollestad
Varamedlem: Marie Emilie Holst
Ved NDFUs valgmøte i Stavanger
26.oktober ble disse valgt inn i NDFU:
Leder: Sondre Uteng Olsen
Nestleder: Lubna Mehdi (Fyllingsplass 1 år)
Styremedlem: Fredrik Fjellaker (For to år)
Styremedlem: Anne-Sofie Raarup Sennels
(For to år)
Styremedlem: Andrine Olgeirsdottir
(Fyllingsplass 1 år)
Varamedlem: Helene Hodneland Sæle
Varamedlem: Martin Berhovde
Jannicke Kvitvær gikk av som styremedlem
et år tidligere fordi hun ble ansatt i Norges
Døveforbund. Martin Berhovde ønsket å
sitte som varamedlem det andre året av
styrevervet.
Fra 1. januar frem til 31. desember 2015
har Ellen Østrem vært ansatt som
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ungdomskonsulent i 50% stilling og hatt det
administrative ansvaret for NDFU.
NDFU har samarbeid med
ungdomsklubbene som er tilknyttet NDFU.
Ungdomsklubbene tilbyr ulike spennende
aktivitetstilbud til NDFUs målgruppe i
Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Det
tilbys også aktiviteter for NDFUs målgruppe
i Møre og Romsdal Døveforening og Oslo
Døveforening – disse lokallagene får midler
fra LNU Frifond.
NDFU og NDF har vært i et møte med
Proba samfunnsanalyse og Agenda
Kaupang knyttet til prosjektet «Helhetlig
evaluering av tolketjenesten» og gitt
tilbakemelding om hva som er bra med
dagens tolkesystemet, hva som er mindre
bra og hva som må endres/forbedres.

NORGES DØVEFORBUND UNGDOM (NDFU)
Representasjoner, Nasjonalt:
Ungdomskonsulenten deltok på følgende:
 Obligatorisk brukerseminar for Frifond.
Her ble retningslinjer og frister for
søknader for Frifond-midler gjennomgått.
 Nedre Gausen skole for å informere
deltidsforeldre om NDFUs tilbud.
 En halv dags konferanse vedrørende
grunnskole for tegnspråklige elever der
Fafo presenterte notatet 24.april.
 Kulturtreff 2015 ved Nedre Gausen.
Fantastisk med kulturelle tilbud til barn og
unge på tegnspråk.
 Representerte NDFU på Landsrådet på Ål.
 Fordelingsutvalgets opplæringsseminar i
henhold til søknad om driftstilskudd.
 Språkdagen 18. november
 NDF arrangerte et regionalt Ipad-kurs for
seniorer. Flotte ungdommer som Sondre
Uteng Olsen, Martin Berhovde, Lars Petter
Lindman, Andrine Olgeirsdottir, Petter
Noddeland, Stian Giltvedt, Kristian Rugseth
og Ellen Østrem underviste seniorer i
bruken av Ipad på vegne av NDFU.
 Tilstede også under lanseringen av filmen
«Veien tilbake – Å få CI i voksen alder» på
Huseby. Det var interessant å se erfaringer
og opplevelser fra forskjellige personer.
Lubna Mehdi og Kathrine Gjermundrød
representerte NDFU på et innspillsmøte for
ungdommer i arbeidet med
ungdomshelsestrategi og seksuell
helsestrategi 21.september.
Side 23

NDFU hadde stand under Døves
Kulturdager i Sandefjord
(25.-27.september). Tilstede var Martin
Berhovde, Sondre Olsen Uteng, Håkon
Bollestad og Ellen Østrem. Den elektroniske
Quiz-konkurransen (Kahoot) var veldig
populær blant deltakere, og det var kjekt å
se at flere organisasjoner hadde tatt dette i
bruk.
Barne-, inkludering og
likestillingsdepartementet hadde en
kontaktkonferanse 19.november der
temaet var frivillighetens rolle i arbeidet
med å bekjempe vold og seksuelle
overgrep mot barn og ungdom.
Ungdomskonsulenten skulle representere
NDFU, men var forhindret på grunn av
sykdom.
Ingen deltok på Unge Funksjonshemmedes
generalforsamling i år.
Representasjoner, internasjonalt:
Håkon Bollestad og Julie Ane Holst
representerte NDFU på Døves Nordiske
Ungdomsråd i Helsinki 10.-12. april.
EUDY generalforsamling i Tallinn i Estland i
mai deltok Håkon Bollestad og Guro
Rugseth.
På WFDYS ungdomsleir i Tyrkia deltok to fra
Norge.
PÅ WFDYS generalforsamlingen i Istanbul,

NORGES DØVEFORBUND UNGDOM (NDFU)
Tyrkia var NDFU representert ved Andre
Bjørn Stø Røine og Martin Berhovde.
Vi kunne følge dem på Facebook der de
oppdaterte hva som skjedde underveis.
Begge to var også representert på WFDkongressen sammen med
ungdomskonsulenten.
Døves Nordiske Ungdomsråd, 23.-25.
oktober i København deltok ingen
representanter for NDFU da dette var i
kollisjon med ungdomsseminaret i
Stavanger.
På EUDY Youth Worker seminar i Brussel i
november deltok Sondre Uteng Olsen.
Til Nordisk barneleir på Island sendte
Norge 1 deltaker med Petrine Olgeirdottir
som leder.
Til EUDY barneleir i Tyskland sendte Norge
2 deltaker med Beate Solem leder.
Til WFDYS ungdomsleir sendte Norge 2
deltakere.
NDFU dekket Jannicke Kvitværs utgifter i
forbindelse med hennes verv som sekretær
i WFDYS (World Federation of the Deaf
Youth Section) fram til WFD-kongressen i
juli 2015 der hun gikk av WFDYS-styret.
Underkomiteer:
Vinterkomiteen: Fram til vinterleker 2015
var Martin Berhovde, Julie Ane Holst,
Guttorm Jørgensen, Iselin Hauge og Ingvild
Larsen Skjong medlemmer i komiteen.
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Leirkomiteen: André Bjørn Stø Røine,
Helene Hodneland Sæle, Oscar Gerritsen
og Guro Rugseth.
Seminarkomiteen: Astri Frafjord, Lubna
Mehdi og Ingrid Grønning By. Temaet på
ungdomsseminaret i oktober i Stavanger
var «Skandinaviske ungdomsklubber – til
inspirasjon».
Internasjonal komite: Håkon Bollestad.
Komiteen har ikke vært aktiv i år.
Valgkomiteen: Marcus Apeland Lid, Tor
Fiksen og Ingvild Larsen Skjong. De
gjennomførte valget i Stavanger i oktober.
Arrangementer i NDFUs regi:
13.-15.februar arrangerte NDFU vinterleker
på Ål/Geilo for femte gang.

Der var det 33 deltakere i alderen 10-19 år,
samt 26 ledere, instruktører og
medhjelpere tilstede under arrangementet.

NORGES DØVEFORBUND UNGDOM (NDFU)
I år var Norge (NDFU) vert for Nordisk
Ungdomsseminar på Gardermoen 13.-15.
mars. Der kom det 50 deltakere fra Norge,
Sverige, Danmark og Finland.

Temaet var «Å tenke nytt» med forelesere
fra nordiske land med temaer
som: ”Normkritisk tenking” av Malin
Johansson Kvitvær (Sverige), ”Fra ide til
webbutikk” av Eva Skovli (Norge) og ”døve
og penger” av Netta Keski-Levijoki
(Finland).
På Leirlederkurs, 19.-21. juni på Ål deltok
18 deltakere i alderen 19-30 år.
På den norske sommerleiren for barn og
juniorer på Ål, 23-28.juni deltok 47
deltakere i alderen 7-17 år og 18 ledere var
med.
I år arrangerte NDFU en språkreise til USA
der 3 deltakere deltok. Astri Frafjord var
reiseleder. Både deltakerne og lederen var
fornøyd med språkreisen.
Ungdomsseminar og valgmøtet ble
gjennomført i Stavanger, 23.-25. oktober.
28 deltakere fra landets fire
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ungdomsklubber var representert, og
Henrik Sundqvist (Stockholm Dövas
Ungdomsklubb), Benjamin Trock og Kasper
Lilja-Nielsen (Absalon Ungdomsklubb i
Danmark) holdt forelesning om lokallagene
sine for entusiastiske ungdommer. Årets
ungdomsklubb ble Trondheim Døves
Ungdomsklubb. Årets medlemspris gikk til
Helene Hodneland Sæle.
Kurs i 2015:
Ungdomskonsulenten har vært på disse
kurs:
 Medlemsmodellen-kurset sammen med
Eva Skovli.
 Kurset «Kjenn sektoren din»
Høydepunkter i 2015:
NDFU har hatt totalt 51 frivillige i alderen
19-58 år til ulike arrangementer og
virksomheter i NDFUs regi.
Nordisk Ungdomsseminar ble gjennomført
med suksess. Takket være Jannicke Kvitvær
som stod for det meste av planleggingen og
gjennomføringen. Det var også bra med
deltakere. Rekordantall i NUS´ historie.
NDFU er takknemlige for den innsatsen de
frivillige gjør for NDFU. Dette er viktige
oppgaver som hever kvaliteten og
gjennomføring av arrangementer.

FORELDRE- OG OPPVEKSTUTVALGET
Foreldre- og oppvekstutvalget

Leder: Ketil Vestrum Einarsen
Nestleder: Brit Sæther Liltved
Ina Skaare
Per Gunnar Johnsen
Liv Strand
Cathrine Joramo Solbakken
Elin Koch Singelstad (vara: Jorunn
Dyngeland Liland)
Sekretær: Aina Therese Fossum
Permisjon:
Ivar Anders Eide
Marte Eidsand Kjørven
Foreldre- og oppvekstutvalget hadde 4
utvalgsmøter i 2015. Generalsekretær
Bjørn Kristiansen har vært med pa tre av
disse møtene. Tegnsprakradgiver Sonja
Myhre Holten fra Sprakradet var invitert
til hvert møte som observatør.
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Møte i oppvekstutvalget

I tillegg til møtene startet vi aret med
familietreff i Trondheim i samarbeid med
Trondheim døveforening og FAU ved
Møller barnehage og skole. Dette var
meget vellykket med mange barn og
foreldre til stede. I sammenheng med
dette treffet hadde vi ogsa møte pa
Møller skole med omvisning og innføring
i driften av skolen.
I begynnelsen av september holdt Marte

FORELDRE- OG OPPVEKSTUTVALGET
Eidsand Kjørven og Aina Therese Fossum
foredrag pa familietreff i regi av NDF
Stavanger med tittelen: "Sprak apner
dører - to mammaer om erfaringer,
rettigheter og fremtidstanker om norsk
tegnsprak".

Familietreff i Stavanger

I tillegg satte de i gang “kampanjen”
#tegnsprakivinden i sosiale medier med
formal om a synliggjøre norsk tegnsprak
pa en positive mate. Innlegg med
hashtaggen er fortsatt I bruk og
kampanjen har sa langt vært veldig
vellykket.
Representanter fra Foreldre- og
oppvekstutvalget har vært med pa to
konferanser i løpet av aret. Elin Koch
Singelstad var med pa ICED i Hellas i juli.
Liv Strand og Aina Therese Fossum,
sammen med Tove Glomset og Bjørn A.
Kristiansen deltok pa ci-forum pa
Gardermoen i slutten av oktober.
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Utvalget har fortsatt sin foreldretelefon.
Dette er en del av vart likepersonsarbeid.
Foreldre til døve og hørselshemmede
barn kan ringe/sende SMS til dette
nummeret for hjelp, rad, veiledning fra
foreldrerepresentantene i utvalget.
Telefonen gar pa rundgang blant
medlemmene i utvalget.
Betydelig arbeid blir lagt ned i sosiale
medier. Foreldre- og oppvekstutvalget er
aktive pa Facebook, Twitter og
Instagram. Dette er viktig arbeid for a bli
sett og hørt av samarbeidspartnere og
beslutningstakere, og for a synliggjøre
vart arbeid og rekruttere nye
medlemmer.

FORELDRE- OG OPPVEKSTUTVALGET
Saker vi har jobbet spesielt med i 2014:
-

Deltidstilbudet
Omorganiseringen av Statped
Brukermedvirkning
Rettighetene til opplæring i og pa tegnsprak etter §2-6 i opplæringsloven.
Tospraklige skoletilbud for døve og hørselshemmede barn
Førskoletilbudet til døve og hørselshemmede barn
Ny barnehagelov
Sosiale møteplasser
Deltagelse i nasjonalt brukerrad, regionale brukerrad og faglig samarbeidsrad i
regi av Statped.
Sosiale medier

De fleste av disse sakene blir videreført og jobbet videre med i 2016. Forbundet jobber na
med a utvikle en enda bedre strategi for a na frem med og effektivisere arbeidet vart.
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SENIORUTVALGET
Seniorutvalget
Utvalgets sammensetning per 31.12:

Toralf Ringsø (leder)
Medlemmer: Unni Gran, Ingrid Bodin
Hoff, Jon Pettersen og Bjørn Stensvoll
(NDF styrets repr)
NDFs sekretær fram til mars 2015 var
Sissel Gjøen. Ny sekretær Petter
Noddeland overtok i medio september
2015.
Utvalget har hatt to utvalgsmøter og
behandlet 17 saker. Utvalget har også
hatt et møte i forbindelse med
forberedelsen til Nordisk Seniortreff
2017 i Bergen om bord på Hurtigruten
«Finnmarken»
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Her gikk vi gjennom planen sammen med
Jarlsberg Reiser og noen av mannskapet
om bord pluss tolkekoordinatoren.
Utvalget arrangerte en regional
møteplass (Østlandsområdet) for
seniorer med IPad-kurs på hotell Thon
Triaden i Lillestrøm. Det var 45
deltakere.
Den ultimate største oppgaven for
seniorutvalget var Nordisk Seniortreff
2015 om bord på Hurtigruten.
Det var hele 270 seniorer fra hele
Norden inklusive tegnspråktolker og
ledsagere.
Det var 148 nordmenn, 80 svensker, 9
finske, 9 danske og 4 islendinger – og så
var det 20 tegnspråktolker og ledsagere.
NDF hadde per 31.12.15 2.285
medlemmer hvorav 714 medlemmer er
fra 60 til 99 år.
60 til 69 år 340 medlemmer
70 til 79 år 265 medlemmer
80 til 89 år 90 medlemmer
90 til 99 år 19 medlemmer

ARBEIDSLIVSUTVALGET (ALU)
Arbeidslivsutvalget (ALU)

Leder: Julia Ølmheim
Knut Dønnesen
Rene Stub-Christiansen
Lin Jia
Tone-Britt Handberg
Finn Arild Thordarson (forbundsstyrets
represtant)
Bjørn A. Kristiansen, generalsekretær
Eva Skovli og Petter Noddeland, sekretær
Utvalgets sammensetning omfatter
representanter fra NAV, advokat,
videregaende skole og NDF.
Utvalgets møter
Utvalget disponerer likepersonsmidler i
forbindelse med attføring og arbeid fra
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
(Bufdir). Utvalget har hatt 5 møter og
behandlet 38 saker.
ALU bestemte at videoen om
arbeidslivskontaktordningen skulle
fornyes med ny leder i ALU.
Arbeidslivskontakt er en ordning der
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man kan møte andre likepersoner med
tilsvarende problemer og utfordringer i
arbeidsliv. Etter at videoen har blitt
fornyet, har ALU mottatt flere
henvendelser tilknyttet ordningen.
Likepersonsarbeid/arbeidsliv
I 2015 ble det arrangert mini
arbeidslivsseminar i Kristiansand og
arbeidslivsseminar i Stavanger. Formalet
med seminarene er a tilby døve mulighet
til a fa økt kunnskap og bevissthet rundt
arbeidsliv og utdanning. Seminarene er
ogsa en viktig møteplass for utveksling
av erfaringer fra arbeidslivet.
Miniarbeidslivsseminar: Døves
arbeidsmuligheter i Agder fylkene.
Arbeidslivsutvalget arrangerte et
miniarbeidslivseminar i Kristiansand
Døvesenter i samarbeid medKristiansand
Døveforening den 25.april 2015.

Det var cirka 20 deltakere pa seminaret.
Det er ikke mange tegnspraklige

ARBEIDSLIVSUTVALGET (ALU)
arbeidsplasser i Kristiansand. De fleste
hørselshemmede arbeidstakere er derfor
ansatt pa hørende arbeidsplasser eller
har vanskeligheter med a finne jobb.
Medlemmer i utvalget holdt fire innlegg
som tok utgangspunkt i muligheter og
rettigheter i arbeidslivet og det a drive
egen bedrift. Det ble fortalt om NAV, om
IA avtalen, nye enderinger i
arbeidsmiljøloven og hvordan man kan
skape sine egne jobbmuligheter.

Arbeidslivsseminaret 2015

Det ble holdt to likepersonforedrag, en
som har etablert sin egen
handverksbedrift og en som har startet
sin egen nettbutikk.
Det ble avsluttet med individuelle
samtaler om utfordringer og andre
relaterte ting. Samtalene viste seg a være
veldig nyttige for deltakerne pa
seminaret.
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Arbeidslivsseminar: Arbeidslyst
Det store arlige arbeidslivsseminaret ble
gjennomført ved Scandic City Hotel 2022.november 2015. Temaet ”Arbeidslyst”
samlet stor interesse. Det var 32
deltakere pa det vellykkete seminaret.
Noen var arbeidsledige, andre har arbeid
og andre har arbeid som skulle avsluttes
kort tid etter. Det var ulike behov for
pafylling innen dette temaet. Det var ogsa
bakgrunnen for arbeidslivsutvalgets valg
av tema. Det ble holdt foredrag om:
 Fagforeningen LO
 Hvordan skrive CV og jobbsøknad
 Jobbintervju
 Likepersonforedrag; Hvordan det er a
fa jobb i Norge som innvandrer.
 Arbeidsmiljøloven
 Likepersonforedrag; Likheter og
forskjeller pa arbeidsplassen for hørende
og døve.
Underveis var det flere workshop,
rollespill og samarbeid der man kunne se
at deltakerne hadde lært mye den helgen.
Det som var nytt denne gangen, var at det
hele ble tatt opp pa video og distribuert
direkte pa internett av SuperVisuell.

TOLKEUTVALGET
Tolkeutvalget

Utvalgets mandat er a komme med innpill til
a gjøre tolketjenesten bedre for tolkebrukere.
Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 17
saker.
Pa grunn av sekretær Sissel Gjøen tok
permisjon april og vikar Petter Noddeland
ikke begynte som sekretær før i august var
det lav aktivitet i tolkeutvalget. Det som har
vært av aktivitet gikk hovedsakelig pa a øke
brukermedvirkning.
Tolkeutvalget ved Hilde Haualand og Bjørn A.
Kristiansen har vært pa
brukermedvirkningsmøter hos Arbeids- og
velferdsdirektoratet.

I september sente tolkeutvalget et brev til
alle døveforeninger med oppfordring om at
de tar kontakt med sine kommunene om a ha
tolk pa offentlige steder i deres kommune.
Arbeidet med dette skal NDF fortsette med i
2016.
Sommeren 2015 bad Arbeid- og
Sosialdepartementet om en utredning av
tolkeomradet. De var ikke fornøyde med
hvordan tolksystemet fungerer i dag og de
ønsket at hele tolkeomradet skulle utredes.
Firmaet Agenda Kaupang fikk oppdraget og
har hatt nær samarbeid med
brukerorganisasjonene under hele
prosessen. NDF hadde et møte med dem der
flere ansatte var med. Tillegg var Hilde
Haualand/Petter Noddeland med i en
referansegruppe som har hatt tre møter med
Agenda Kaupang i løpet av hele høsten.

LIKEPERSONSARBEID
Likepersonsarbeid er et satsningsomrade for
Norges Døveforbunds arbeid blant døve,
hørselshemmede, hørende og deres
parørende. Likepersonsarbeid drives med
grunnlag i behovet for erfaringsutveksling
mellom erfarne likepersoner og de som
trenger veiledning som følge av blant annet
ny livssituasjon. Likepersonsarbeid skal være
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frivillig og ulønnet, det kan forega mellom
enkeltpersoner og i grupper.
Norges Døveforbund dekker reiseutgifter og
utgifter tilknyttet besøk. I de siste arene har
besøkstjeneste blant døve og
hørselshemmede øk. Døveforeningen har
ansvar for a finne likepersoner.

KURSVIRKSOMHET
Kursvirksomhet
Antall kurs
Lokallagene
NDF sentralt
NDFU
CODA Norge
Al Folkehøyskole

85 kurs
6 kurs
2 kurs
1 kurs
11 kurs

Tilskudd
(tilretteleggingstilskudd)
369 820 kr
244 291 kr
37 709 kr
38 180 kr
-

Antall aktiviteter som er registrert har økt fra 2014. Totalt 2 337 timer delt pa 105 kurser.
Timesatsen økte fra 100 kroner til 140 kroner.
Norges Døveforbund mottar to typer tilskudd innen voksenopplæring fra Funkis.
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 fa
ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter arets gjeldende VO-satser.
Tilretteleggingstilskudd (TRT) Noe særskilte malgrupper vil ofte ha ekstra kostnader ved
deltakelse og gjennomføring av kurs. Særskilte malgrupper er blant andre:
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EXTRASTIFTELSEN OG PROSJEKTER
ExtraStiftelsen og prosjekter
Norges Døveforbund er medlem i
ExtraStiftelsen. Siden starten i 1997 og
frem til 2015 har forbundet mottatt
prosjektmidler fra ExtraStiftelsen til
gjennomføring av 97 prosjekter, hvorav
17 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, Ål Folkehøyskole, og
Finn Thordarson AS, samt til NDFs egne
prosjekter.

Norges Døveforbund fikk 10.195.400 kr
inkludert administrasjonstilskudd til å
gjennomføre 13 prosjekter i 2015 hvorav
11 er nye og 2 er flerårige prosjekter. 6
prosjekter gikk til døveforeningene. 7
prosjekter ble avsluttet i 2015:
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 Veien tilbake til et fellesskap
 Evaluere teksting og tolking på TV
 Tegnspråkbok på iPad (2013-1-352)
 En døv elev – og så? (2013-1-366)
 Rådgivningstjeneste
døve/hørselshemmede
 Hjelp! Barnet mitt hører ikke!
 Teater Live Streaming
ExtraExpress
I 2014 kom ExtraStiftelsen med
ExtraExpress, en pilotordning som gir
raskere søknadsbehandling som vil gjøre
det lett å søke om prosjektstøtte.
ExtraExpress gjelder kun innenfor
organisasjonen. NDF sentralt og dets
organisasjonsledd (døveforeninger) kan
søke om prosjektstøtte på 10.000, 20.000
eller 30.000 kr til hvert prosjekt men hvis
du som enkeltperson har en god idé, bare
ta kontakt med ditt lokale
døveforening. Ordningen fortsatte i 2015.
Følgende prosjekter ble avsluttet i 2015;
Norges Døveforbund, "Meny på
Tegnspråk", Oslo
I samarbeid med SAFT Oslo Sosial
Akademisk Forening - «Meny på
tegnspråk» er et skilt med seks ulike tegn
for ulike drikker, til sammen 50 skilt med
tegn for vann, kaffe, te, vin, øl og brus blir
delt ut til 50 ulike steder i Oslo-området.

EXTRASTIFTELSEN OG PROSJEKTER
Målet er å synliggjøre tegnspråk og vise at
det kan være utrolig praktisk å bruke tegn
når man skal bestille i støyete omgivelser. I
går ble det delt ut flere skilt til kafeer og
utesteder i Oslo.
Skiltene er designet av Tegnspråkverden.

Norges Døveforbund, Tegnspråkkurs for
søsken og venner av hørselshemmede
barn, Oslo
Disse barna har hørselshemmede søsken,
venner, foreldre og andre
familiemedlemmer. Hva gjør de da? Jo, de
lærer seg tegnspråk, selvfølgelig!Flott
reportasje på Tegnspråknytt i kveld fra
Norges Døveforbunds tegnspråkkurs for
barn på Vetland skole i Oslo. Tilbudet har
vært så populært at det står barn på
venteliste. Vi ønsker selvfølgelig at det skal
bli varige opplæringstilbud i hele Norge for
alle barn som ønsker å lære seg
tegnspråk.Dette er et prøveprosjekt drevet
på midler fra Extra Express. Reportasjen ser
du her, ca 01.51 min ut i sendingen:
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http://tv.nrk.no/serie/tegnspraaknytt
"Tegnspråkbarnehage for alle:
I 2015 har vi har utarbeidet en utkast
modell for barnehager som er interessert i
å inkludere norsk tegnspråk. Modellen
inkluderer veiledning for lærere som lærer
tegn, hvordan bruker effektivt tegn med

barn og aktiviteter som lærer kan bruke å
lære og leke med tegn. Vi søkte for
barnehager som er interessert til å
inkludere tegnspråk fra høsten 2016. I den
perioden skal prosjektlederen og
barnehagen jobbe tett for å ferdigstille
tegnspråkbarnehage pakken."

EXTRASTIFTELSEN OG PROSJEKTER
Norges Døveforbund, Regional møteplass
for unge og eldre døve Oslo, med
deltakere fra de nærmeste fylkene på
Østlandet-

ExtraExpress pilotordning viste seg å bli
svært populær. Det ble delt ut 2.460.000
kroner til 96 av 222 søknader i første
runde. Vi er spente på prosjektene som
gjennomføres i 2016; se her for
hvilke; http://www.deafnet.no/no/nyheter
/artikler/extraexpress-2015
 Norges Døveforbund NDFUs
informasjonsarbeid, Alle kommuner
som har hørselshemmede barn og unge,
primært storbyer Norges Døveforbund, Regional møteplass
for unge og eldre døve Oslo, med deltakere
fra de nærmeste fylkene på Østlandet Norges Døveforbund, Oslo Døveforening
Møteplass for døve barn med foreldre Oslo
og Nesodden Norges Døveforbund, Tegnspråkkurs for
søsken og venner av hørselshemmede
barn, Oslo
 Norges Døveforbund, Meny på tegnspråk
Oslo

Gjennomført 7. mars med 55 personer,
unge og eldre samlet på Thon hotell
Triaden i Lørenskog.
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INTERNASJONALT ARBEID
Internasjonalt arbeid
Døves Nordiske Råd
Fra og med høsten 2014 har Danske Døves
Landsforbund sekretaritatsfunksjon som de
har frem til sommeren 2018 som Norges
Døveforbund overtar sommeren 2018.
Døves Nordiske Råd (DNR) møtes to ganger
i året, vår og høst.
Første møtet ble holdt i Helsinki
10.-12. April der Hevdig Sinnes og Bjørn A.
Kristiansen deltok. Møtet startet med å
besøke det finske parlamentet og traff
representanter fra den finske regjeringen,
parlamenstmedlemmer, og
menneskerettighetsinsitiuttet. Det finske
døveforbundet har god kontakt med
barneombudet.
Det andre møtet ble holdt i København
23.-25. oktober der Hedvig Sinnes og Bjørn
A. Kristiansen deltok. Vi besøkte
«rettighedsskolen» Langelinieskolen som
har som formål å følge rettighetene som er
nedfelt i barnekonvensjonen. Det er en
egen hørselsavdeling og hele skolebygget
var opprinnelig en døveskole.
Vi besøkte det danske Institut for
menneskerettigheders (IMR) og ble
forelagt rapport om barn med hørselstap
og døve barn. Danske myndigheter har i
større grad enn i Norge vært pådriver for at
døve og hørselshemmede barn går på skole
uten muligheter for tegnspråk.
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Etter at Danmark overtok
sekretariatsfunksjonen har DNR endret
hovedfokus ved å ha mer fokus på
anerkjennelse av tegnspråk.
Fri bevegelighet i Norden hva angår
utdannelse og arbeid som berører
rettighetene til tegnspråktolker over
landegrenser er også et prioritert tema.

Det er kvinnlige forbundsledere som styrer
døveforbundene i Norden. Fra venstre:
Hanna Sejlitz, Sverige
Hedvig Sinnes, Norge
Heidis Dögg Eiriksdottir, Island
Jaana Aasltonen, Finland
Janne Boye Niemelâ, Danmark

INTERNASJONALT ARBEID

Europeisk Union for døve (EUD)
Den årlige generalforsamlingen og
workshop ble gjennonmført i Latvia 15. –
17. mai hvor Hedvig Sinnes og Bjørn
Stensvoll deltok. Hovedtemaene i
workshop var om døve i arbeidsliv og om
CRPD artikkel 33 om nasjonal
gjennomføring og overvåking av FN
konvensjonen for personer med nedsatt
funksjonsevne.
EUD 1985 - 2015
EUD ble etablert 11. november 1985 og
feiret i Brussel samme dato i 2015.
Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen
deltok.
Dagen før hadde EUD et seminar om
hvordan døveorganisasjonene kan
definere «rimelig tilrettelegging» som det
står i CRPD. Seminaret ble avholdt i EU
parlamentet.
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Det er to døve medlemmer i EU
parlamentet; Dr Ádám Kósa fra Ungarn
og Helga Stevens fra Belgia.
EUD har nå 31 medlemsland og Markuu
Jokinen er president.
The World Federation of the Deaf
(WFD)
WFD har 134 medlemsland og
representerer anslagsvis 70 millioner
døve på verdensbasis. Deres prioriterte
oppgaver er å styrke tegnspråkets status
i alle land. Et av tiltakene deres er å
forsøke å kurse alle døveorganisasjonene
i CRPD.
WFD gjennomførte den
17. verdenskongressen i Istanbul
28. juli – 1. august. Samtidig som det var
kongress var det også generalforsamling.
Det var totalt rundt 1.000 deltakere, som
er lite sammenlignet med tidligere
kongresser.
Bare litt over halvparten av
medlemslandene deltok. For mange av
landene utgjør deltakelse i Istanbul et for
stort økonomisk løft til å kunne delta.
CRPD gikk som en trød tråd gjennom
mange av forelesningene.
Norge var representert med Hedvig
Sinnes, Bjørn Stensvoll, Sissel Gjøen,
Rune Anda, Sonja M. Holten, Helge
Herland og Bjørn A. Kristiansen.
I tillegg deltok en del andre norske som
representerte sine arbeidsgivere eller
reiste privat.

INTERNASJONALT ARBEID
WFD og NDF har startet diskusjon om
muligheter for at NDF skal gå inn med
bistandsarbeid.
Hanne Kvitvær sitter i styret for WFD i
sin 4. periode og NDF dekker hennes
kostnader relatert til styrevervet. Hune
rogså leder for finanskomiteen og for
WFD Fundraising.
.

Næværende og tidligere forbundsledere
samlet under WDF konferansen i
Istanbul.
Klement Våge (1997-1999)
Sonja M. Holten (1999-2003)
Hanne Kvitvær (2003-2013)
Hedvig Sinnes (2013 -)
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REPRESENTASJONER
Representasjoner
Arbeidsgruppe for «Veileder for
opplæring av barn og unge med
hørselshemning», Utdanningsdirektoratet
Bjørn A. Kristiansen, Aina Therese Fossum
og Tove Glomset
Konferanse «Mot lysere tider» om
akuttmedisinske tjenester med fokus på
nødmeldingstjeneste med AMK- og LV
sentraler, Lillestrøm
Finn Arild Thordarson og Bjørn Stensvoll
Nasjonalt tegnspråknettverk, Oslo
Hedvig Sinnes, Bjørn A. Kristiansen, Aina
Therese Fossum, Elisabeth Frantzen Holte
og Helge Herland

20 års jubileum for tegnspråk- og
tolkeutdanning, Trondheim
Jessica Hansen
Møte i NRK «Hva nå NRK?»
Bjørn A. Kristiansen og Aina Therese
Fossum
Døves Nordiske Råd
Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen
EUD generalforsamling, Latvia
Hedvig Sinnes og Bjørn Stensvoll
EUD 30 års jubileum, Belgia
Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen

VOFO seminar om interessepolitikk
«Budsjettprosesser i departement,
Stortinget og regjeringen
Bjørn A. Kristiansen

WFD generalforsamling
Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen

EFSLI konferanse «To say og not to say”,
Polen
Sonja M. Holten og Tolly Bakkestuen

WFD Kongress
Hedvig Sinnes, Bjørn A. Kristiansen, Sissel
Gjøen, Rune Anda, Sonja M. Holten, Bjørn
Stensvoll,
og Helge Herland.

2nd international Conference on Sign
language Acquistion, Amsterdam
Aina Therese Fossum
22. nd international congress om
education of the deaf. Hellas
Hedvig Sinnes og Elin Koch Singelstad
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Refleksjonsdager med arbeidet med Norsk
tegnordbok, Statped Midt
Finn Arild Thordarson og Tolly Bakkestuen

REPRESENTASJONER
CI forum, Helsedirektoratet
Tove Glomset, Bjørn A. Kristiansen og Aina
Th. Fossum
Fagdag i Signo Konows senter, Bergen
Helge Herland
Nasjonalt nettverk tegnspråk, Statped
Hedvig Sinnes
Språkleg mangfald i framtidas skule,
Språkrådet, Oslo
Aina Therese Fossum, Elisabeth Frantzen
Holte, Jannicke Kvitvær, Petter Noddeland
og Bjørn A. Kristiansen
Referansegruppen «helhetlig
gjennomgang av tolkeområdet», Arbeidsog sosialdepartementet
Hilde Haualand og Petter Noddeland
NDI’s 90 års jubileum, Gardermoen
Hedvig Sinnes
NDFU’s ungdomsseminar, Stavanger
Finn Arild Thordarson
10 års jubileum CODA-Norge, Bergen
Bjørn A. Kristiansen
Utvikling av tegnspråklig tilbud i Georgia
Aina Therese Fossum
Årsmøte i ExtraStiftelsen
Bjørn A. Kristiansen og Eva Skovli
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Ekstraordinært årsmøte i ExtraStiftelsen,
Oslo
Bjørn A. Kristiansen
NAV’s organisering av tolketjenesten, NAV
Hilde Haualand, Sissel Gjøen og
Bjørn A. Kristiansen
Presentasjon av brukerundersøkelse,
Signo, Asker
Bjørn A. Kristiansen
A.C. Møller 190 års jubileum, Trondheim
Hedvig Sinnes
Ledermøte i FFO
Bjørn A. Kristiansen
Brukerråd i NRK
Bjørn A. Kristiansen og Petter Noddeland
Konferanse om FN’s internasjonale dag for
funksjonshemmede, Bufdir, Oslo
Sissel Gjøen og Petter Noddeland
Internseminar i Statped om forståelsen av
opplæringslovens § 2-6 og § 3-9
Bjørn A. Kristiansen og
Aina Therese Fossum
Audiens hos Prinsesse Märtha Louise
Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen

REPRESENTASJONER

Ledermøte
Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen
Norsk Audiologisk Selskap (NASU)
Bjørn A. Kristiansen
Arendalsuka
Bjørn A. Kristiansen, Elisabeth Frantzen
Holte, Petter Noddeland, Mona Tangen
Andresen,
Aina Therese Fossum og Brit Liltved.
Besøk hos døveforeningene
Innlandet Døveforening
-Hedvig Sinnes
Oslo Døveforening
-Hedvig Sinnes
Møre og Romsdal Døveforening
-Hedvig Sinnes
Kristiansand Døveforening, årsmøte
-Bjørn Stensvoll
NDF, Stavanger, årsmøte
-Hedvig Sinnes
Vestfold Døveforening, årsmøte
-Bjørn A. Kristiansen
Haugaland Døveforening, årsmøte
-Rune Anda

Styremedlemmer til NDF-stiftelsene
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve
Sonja M. Holten, styreleder
Nils-Erik Midtskog, nestleder
Trond Helleland
Rune Anda gikk
Viggo Østebø
Camilla Høiberg
Ole Morten Rolland, 1. vara
Brit Jøsang, 2. vara
Funksjonstiden er 01.01.15 – 31.12.16
NDF oppnevner hele stiftelsesstyret
Døves Media
Svein Garden, styreleder
Hilde Haualand
Mira Zuckermann
Marthe Kjørven
Karianne Bråthen
Torill Ringsø
Dag Bø, vara
Funksjonstiden er 01.01.14 – 31.12.15
NDF oppnevner hele styret.
Teater Manu
Brit Liltved, nestleder
Thomas Blix
Kristin Fuglås
Hanne Berge, vara
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REPRESENTASJONER
Funksjonstiden er 01.01.15 – 31.12.18
Tre styremedlemmer inkl. nestleder
oppnevnes av NDF og to inkl. leder
oppnevnes av Kulturdepartementet. I
tillegg oppnevner departementet og NDF
hver sin vara.
Eksterne styreplasser og tillitsverv
WFD styret
Hanne Berge Kvitvær
(gjenvalgt for fire nye år)
Stiftelsen Signo, Rådet
Odd Inge Schrøder. Styremedlem.
(Gikk ut i juni)
Bjørn A. Kristiansen, styremedlem.
(Gikk inn i juni)
Tone Britt Handberg, varamedlem.
(Gikk inn i juni)
Stiftelsen Signo, hovedstyret
Finn Arild, styremedlem
Bjørn A. Kristiansen, varamedlem.
(Gikk ut i juni)
Hedvig Sinnes, varamedlem.
(Gikk inn i juni)
Brukerutvalg i Signo Conrad Svendsen
Senter
Svein Sundqvist
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ExtraStiftelsen
Fagutvalg for rehabilitering
Hilde Haualand, PhD
Fagutvalget for forebygging
Berge-Andreas Steinsvåg,
Fagsjef/sosionom, Oslo universitetssykehus
Aker
Valgkomite
Bjørn A. Kristiansen

Studieforbundet Funkis
Thomas Blix, vara (gikk ut i mars)
Valgkomite Bjørn A. Kristiansen, vara.

Referansegruppe. Nasjonalt senter for
hørsel og psykisk helse (NSHP)
Erik Lundqvist
Nav’s brukergruppe på
hjelpemiddelområde
Lars Aksel Berge, vara (gikk ut i oktober)
Arbeidsgruppe, skyggerapportering til
CRPD komiteen, FFO
Sissel Gjøen

NDF`S UTVALG OG KOMITEER
NDF`s utvalg og komiteer
Arbeidslivsutval
get
Julia Anh Thu
Ølmheim, leder
Knut Loe
Dønnessen
René StubChristianse
n
Lin Jia
Thomas Blix
Tone-Britt
Handberg
Finn Arild
Thordarson
(forbundsstyrets
representant)
Eva Skovli
(sekretær fram til
1.september)
Petter Noddeland
(sekretær fra
1.september)
Seniorutvalget
Toralf Ringsø,
leder
Ingrid Bodin
Unni Gran
Jon Pettersen
Bjørn Stensvoll
(forbundsstyret)
Sissel
Gjøen/Petter
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Fra 25. oktober
Sondre Uteng
Olsen, leder
Lubna Mehdi,
nestleder
Fredrik Fjellaker
Anne-Sofie Raarup
Sennels
Andrine
Olgeirsdottir
Helene Hodneland
Sæle, varamedlem
Martin Berhovde,
varamedlem
Tolkeutvalget
Hilde Haualand,
leder
Margareth
Hartvedt
Ingeborg Skaten
Jessica P. B.
Hansen
Linda H. Røsvik
(sluttet 1.april)
Sissel
Gjøen/Petter
Noddeland
(sekretær)
Foreldre- og
oppvekstutvalget

Noddeland
(sekretær)

:
Brit Sæther
Liltved, leder
Ketil Vestrum
NDFU
Einarsen,
Til 25. oktober:
nestleder
Andre B. S Røine,
Marte Eidsand
leder
Kjørven
Martin Berhovde, Ina Skaare
nestleder
Per Gunnar
Sondre Uteng
Johnsen
Olsen
Liv Strand
Guro Rugseth
Ivar Anders Eide
Jannicke Kvitvær
Aina T Fossum
Hakon Bollestad,
(sekretær)
varamedlem
Pa slutten av aret
Marie Emilie
ba Marte Eidsand
Holst,
Kjørven og Ivar
varamedlem
Anders Eide om
permisjon fra
utvalgsarbeidet
Elins vara, og er
for 2015 grunnet
NDFs
sine
representant i
doktorgradsarbei
brukerrad vest,
der. Pa slutten av
Statped.
aret fikk vi inn
representant fra
AD hoc utvalg for vest, Elin Koch
språkpolitisk
Singelstad. Jorunn
arbeid
Dyngeland Liland
Sonja M. Holten
er
May L. Karlsen
Valgkomitè:
Gro Morken
Vidar Sæle, leder
(Noregs Mallag)

NDF`S UTVALG OG KOMITEER
Bjørn A.
Kristiansen

Døvehistorisk
utvalg
Thorbjørn Johan
Sander, leder
Signe Bekkvik
(begge fra NDHS)
Sonja M. Holten
(Sprakradet)
Bjørn A.
Kristiansen

Vedtektskomitè:
Erling Jacobsen
Svein Arne
Peterson
Signe S. Bekkvik
Varamedlemmer:
Knut Bjarne Kjøde
Berit Øyen Støyva
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Martin Skinnes
Ingrid Grønning
By
Varamedlemmer:
Britt Jøsang
Gabrielle
Kverneland

Jubileumskomite
NDF 100 år (til
2016)
Hanne B. Kvitvær
Paal R. Peterson
(sluttet 1.oktober)
Mira Zuckermann
Sonja M. Holten
Martin Berhovde
Bjørn A.
Kristiansen
Petter Noddeland
(sekretær)

HEDERSMEDALJE
Hedersmedalje
Fullstendig liste, oppdatert 2012. Til venstre,
året for utdelingen, til høyre dødsåret for de
som er gått bort. (Hørende i kursiv skrift.)
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

1968 Alf Melgaard, Larvik

d. 1984

1968 Albert Breiteig,Bergen

d. 1986

1970 Eilif Anton Ohna, Bergen

d. 2001

1970 Thorbjørn Johan Sander, Bergen

Henning Dahl

Helmer Moe

1976 John Vigrestad, Oslo

d. 1981

1970 Signy Røyset, Oslo

d. 1989 1978 Thor Gisholt, Skien

d. 2009

1970 Toralf Eng, Bergen

d. 1986 1978 Sverre Oswald Lindquist, Oslo

d. 1996

1970 Jorunn Søraker, Levanger

d. 2004 1980 Julius Lorentzen, Tromsø

d. 1993

1970 Arne Søraker, Levanger

d. 1974 1980 Karl Lundqvist, Narvik

d. 2001

1974 Karsten Samuelsen, Stavanger (pm)

d. 1971 1984 Arne Birkenes, Kristiansand

d. 1997

1974 Olav Haug, Skien

d. 2003 1984 Helge Magnus Kjølleberg, Bergen

d. 2008
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1996 Bjørg Braathen, Oslo
1996 Halvor Ivar Greftegreff, Trondheim

d.2013

1996 Rolf Karl Hansen, Drammen
1996 Ludvik Nilsen, Bodø

d. 2001

Ansgar Breiteig

1996 Toralf Magne Ringsø, Bergen
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

Johannes Berge

2003 Svein Arne Peterson, Oslo
2007 Andreas Kallevik, Haugesund (pm)
mortem)
2007 (post
Lorents
Ness, Ålesund
2010 Nora E. Mosand
2010 Odd-Inge Schröder
= 52 personer, hvorav 11 kvinner
Landsmøtet 2010 vedtok å avvikle
ordningen med hedersmedalje.
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d. 2007

SLUTTORD
Sluttord
I handlingsprogrammet «Fra kaffe til
kamp» vedtok landsmøtet i Stavanger at
NDF er en organisasjon av
funksjonshemmede som arbeider med
tilgjengelighetsspørsmål og at NDF også
er en språkpolitisk organisasjon som
arbeider for å styrke norks tegnspråk
som språk og som kulturarv i Norge.
I det ligger ogsa at NDF skal være en
støttespiller for at staten kan oppfylle
sine forpliktelser til a beskytte og
videreutvikle norsk tegnsprak som
beskrevet i st. meld 35 (2007-2008) der
en av de varslede tiltak er a utarbeide en
allmenn spraklov som ogsa omfatter
norsk tegnsprak. Regjeringene har stadig
utsatt den nye sprakloven som følge av
regjeringsskifte og skifte av
kulturminstre.
Forbundet bruker stadig mer ressurser
pa a informere medlemmer og andre om
var virksomhet. Men vi erkjenner at
informasjonen ikke alltid nar frem.
Tidligere hadde vi Døves Tidsskrift som
den viktigste informasjonskanalen. Med
internett og sosiale medier kreves det at
informasjonen ma leveres til flere
informasjonsplattformer. Det er et
krevende situasjon som betinger at
forbundet har en egen
informasjonsmedarbeider som jobber
med informasjon, slik de fleste
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Andre sammenlignbare organisasjonene
gjør. Forbundets økonomi tillater ikke
opprettelse av en ny stilling som
informasjonsmdarbeider. Forbundsstyret
har derfor bestemt at det skal lages en ny
hjemmeside som skal være enklere for
administrasjonen a bruke og enklere for
medlemmene a administrere sin
medlemsside med innmelding,
adresseendringer mm. Det for a frigjøre
ressurser i administrasjonen til a bruke
mer tid til interessepolitisks arbeid.
I de senere ar har det kommet flere
stortingsmeldinger som støtter godt
oppunder norsk tegnsprak, døves kultur,
og for døve og hørselshemmedes barn og
unge i førskole- og skolealder. Imidlertid
ser vi at departementene, direktorater og
kommunene ikke er flinke til a følge opp
disse meldingene. Forbundet vil i tiden
fremover flytte noe av fokuset til
stortingspolitikere for a gjøre de
oppmerksom pa svikten og for at
stortinget kan presse pa at intensjonene
deres virkelig blir fulgt opp.
Forbundsstyret takker tillitsvalgte, NDFU
og medlemmer for deres arbeid og
entusiasme for å fremme statusen til
norsk tegnspråk og for å gjøre det norske
samfunnet mer tilgjengelig for døve og
hørselshemmede.

SLUTTORD
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Vedlegg
Antall medlemmer pr. 31.12.2015
Direkte medlemmer
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

Antall

Medlemskampanje

165
27
11
29
232

10
2
0
2
14

20
1
6
27

1
0
0
1

9
41
0
50

1
1
1
3

234
44
59
161
498

4
3
0
0
7

2015

2014

246

144
27
8
27
206

28

25
1
7
33

Østfold Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Seniormedlem

Akershus Døveforening
Hovedmedlem
Seniormedlem
Barnemedlem

11
39
53

50

505

244
48
67
153
512

75

25
8
4
21
58

80

34
41
75

Oslo Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

Innlandet Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

29
4
3
21
57

7
1
10
0
18

Drammen Døveforening
Hovedmedlem
Seniormedlem
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35
43
78

2
2

VEDLEGG
Antall

Medlemskampanje

2015

2014

Ringerike Døveforening
Hovedmedlem
Seniormedlem
Barnemedlem

5
1
1
7

4
1
7

5

20

20
0
0
4
24

110

62
8
4
16
90

53

33
3
18
54

Hallingdal Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

15
0
0
5
20

Vestfold Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

63
5
13
20
101

7
1
1
0
9

31
3
19
53

0

14
7
0
21

1

Telemark Døveforening
Hovedmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

0

Aust-Agder Døveforening
Hovedmedlem
Seniormedlem
Barnemedlem

1
2

9
7
23

16

64

39
3
2
16
60

Kristiansand Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem
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38
6
3
17
64

VEDLEGG
NDF Stavanger
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

Antall

Medlemskampanje

79
30
10
32
151

5
3

17
2
9
28

0

209
58
14
91
372

1
2

8

2015

2014

159

74
31
1
29
135

28

15
2
10
27

375

211
72
9
87
379

Haugaland Døveforening
Hovedmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

0

Bergen Døvesenter
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

3

Sogn & Fjordane Døveforening
Hovedmedlem
Seniormedlem
Barnemedlem

8
7
1
16

9
6

1
1

17

15

112

52
12
12
34
110

197

103
19
4
60
186

Møre & Romsdal Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

55
10
13
31
109

1
1

104
17
4
67
192

3
2

1
3

Trondheim Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem
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Nord-Trøndelag Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Seniormedlem

Antall

Medlemskampanje

18
2
27
47

2015

2014

48

22
3
23
48

6

2
4
6

32

17
5
1
7
30

3

3
3

44

29
2
3
10
44

2285

2166

1

1

Helgeland Døveforening
Hovedmedlem
Seniormedlem

2
4
6

Salten Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

19
4
1
6
30

2

3
3

0
0

29
3
1
9
42

1
0
1

2

Narvik Døveforening
Seniormedlem

Tromsø Døveforening
Hovedmedlem
Ungdomsmedlem
Barnemedlem
Seniormedlem

2

Totalt betalte medlemmer
Medlemskampanje 2015
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Kursvirksomhet 2015:
NDF Akershus

Økt samfunnskunnskap 2015

NDF Akershus

Strikkekurs høsten 2015

NDF Bergen DS

Tegnspråkkurs for nybegynnere

NDF Bergen DS

Tegnspråkkurs for viderkomne 2015

NDF Bergen DS

Fotokurs for tegnspråklige 2015

NDF Bergen DS

Tegnspråkkurs for nybegynnere høsten 2015

NDF Bergen DS

Kreativ hobbykurs høsten 2015

NDF Bergen DS

Kurs i regnskapsforståelse våren 2015

NDF Bergen DS

Kreativ hobbykurs våren 2015

NDF Bergen DS

Organisasjonsseminar 2015

NDF Bergen DS

Norsk for døve innvandrere 2015

NDF Bergen DS

Økt samfunnskunnskap 2015

NDF Bergen DS

iPad - kurs for seniorer 2015

NDF CODA - Norge

CODA samling 2015

NDF Kristiansand DF

Historielag og arkiv 2015

NDF Kristiansand DF

Historielag og arkiv kurs 2

NDF Kristiansand DF

Kulturhistorisk tur 2015

NDF Kristiansand DF

Kajakk kurs 2015

NDF Kristiansand DF

Økt samfunnskunnskap 2015
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NDF Kristiansand DF

Organisasjonskurs for styret 2015

NDF Kristiansand DF

Historielag seminar 2015

NDF Kristiansand DF

Tegnspråk kurs for nybegynner - år 2015

NDF Kristiansand DF

Mestring og aktiviteter 2015

NDF Møre og Romsdal DF

Klatring med guide 2015

NDF Møre og Romsdal DF

Tegnspråkkurs 2015

NDF Møre og Romsdal DF

Styreseminar 2015

NDF Nordland DF

Nettbrett-kurs

NDF Nordland DF

Friluftskurs del-2 2015

NDF Nordland DF

Nettbrettkurs del2 2015

NDF Norges Døveforbund

KursAdm kurs 2015

NDF Norges Døveforbund

Datakurs 2015

NDF Norges Døveforbund

Miniarbeidslivsseminar 2015

NDF Norges Døveforbund

Organisasjonsutvikling våren 2015

NDF Norges Døveforbund

iPad - kurs for seniorer 2015

NDF Norges Døveforbund

Arbeidslivsseminar 2015

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 1, A

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs Nivå 1, B

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 3

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 4
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NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0, A

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0, arbeidsplass (A)

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0, arbeidsplass (B)

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 2

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0, B

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0, arbeidsplass (C)

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 1

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 1, C

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0

NDF Oslo DF

Workshop for tegnspråkundervisere

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 2

NDF Oslo DF

Tegnspråkkurs nivå 0, sykehjem

NDF Oslo DF

Slektsgranskingseminar 2015

NDF Oslo DF

Nettbrett kurs for eldre

NDF Oslo DF

Styreseminar 2015

NDF Oslo DF

Deafhood 2015

NDF Oslo DF

Organisasjonskurs for underavdeling

NDF Oslo DF

Redesign for eldre høsten 2015

NDF Oslo DF

Bridge høsten 2015

NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 1 A
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NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 2

NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 3

NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 4

NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 5

NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 1 B

NDF Oslo DF

Tegnspråk nivå 1 C

NDF Oslo DF

Museumsturer på tegnspråk 2015

NDF Oslo DF

Økt samfunnskunnskap 2015

NDF Oslo DF

Fr og faglig fredag 2015

NDF Oslo DF

Bridge våren 2015 del 1

NDF Oslo DF

Bridge våren 2015 del 2

NDF Oslo DF

Workshop for tegnspråkundervisere

NDF Oslo DF

Museumsturer for eldre på tegnspråk

NDF Sogn og Fjordane

Flåm – geografi, kultur og historie 2015

NDF Stavanger DS

Tegnspråk kurs for nybegynnere våren 2015

NDF Stavanger DS

Tegnspråkkurs for viderkomne vår 2015

NDF Stavanger DS

Økt samfunnskunnskap høsten 2015

NDF Stavanger DS

Tegnspråk kurs for nybegynnere høsten 2015

NDF Stavanger DS

Organisasjonkurs høst 2015

NDF Stavanger DS

Minileir
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NDF Stavanger DS

Økt samfunnskunnskap våren 2015

NDF Telemark DF

Strikking våren 2015

NDF Telemark DF

Strikkekurs høsten 2015

NDF Tromsø DF

Tegnspråk kurs våren 2015

NDF Tromsø DF

Økt samfunnskunnskap 2015

NDF Trondheim DF

Tegnspråk grunnkurs, våren 2015

NDF Trondheim DF

Tegnspråk videregående kurs 1, våren 2015

NDF Trondheim DF

Datakurs 2015

NDF Trondheim DF

Tegnspråk grunnkurs høsten 2015

NDF Trondheim DF

Tegnspråklig teater 2015

NDF Vestfold DF

Opplæring for nye styremedlemmer våren 2015

NDF Vestfold DF

Kulturaktiviteter - Vestfold våren 2015

NDF Vestfold DF

Opplæring av nye styremedlemmer

NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre T14, G 04
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foredlre T12, G 05-06
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre T 11, G 07
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre, T 15, G 02-03
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre T1, G 15
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre, T2, G 14
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre T4, G 12-13
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NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre T 16, g 04i
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre, G 12-13, T 5
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre G 10-11, T8
NDF Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve Døve foreldre, G 99, T18
NDFU

Ungdomsseminar høsten 2015

NDFU

Nordisk ungdomsseminar 2015
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