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Langsiktig interessepolitisk arbeid av NDF ble kronet med hell på slutten 

av 2014. Da lovet endelig TV2 å starte med direkteteksting av programmer 

mellom klokken 18 - 23. På bildet gratulerer NDFs styremedlem Rune Anda 

(til høyre) kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV2 med at de oppfyller 

et viktig mål i NDFs arbeidsprogram i målet om bedre tilgang til 

samfunnsgodene for døve og hørselshemmede.   
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Forbundslederen har ordet 

Vi sta r overfor nye utfordringer na r samfunnet og 

døveforeningene endres. Hvor vil døvekulturen finnes i 

fremtiden, spurte Liisa Kaupinen under fagseminaret i 

Stavanger. Derfor har vi i 2014 jobbet med at NDF ogsa  skal 

være en spra kpolitisk organisasjon, noe som er ekstra viktig 

na  fordi 3 av 4 statlige døveskoler er lagt ned. 2013 var et spra ka r, og vi hadde fokus pa  

spra kmangfoldet og tegnspra k, og vi fortsatte med samme fokus ogsa  i 2014 i ha p om a  fa  

gjennomslag for va rt ma l, at NDF skulle bli anerkjent ogsa  som en spra kpolitisk 

organisasjon. Mye av arbeidet va rt ga r med til a  styrke og ivareta norsk tegnspra ks stilling 

uten at vi fa r midler til dette.  I 2014 har vi brukt nesten to millioner kroner av midlene fra 

mottatte arv og gaver for a  drive NDF. Men vi har ikke klart a  fa  anerkjennelse for det 

spra kpolitiske arbeidet vi gjør. Vi innser at ting tar tid. Vi venter ogsa  fremdeles pa  at 

norsk tegnspra k skal bli nedfelt i en allmenn spra klov. 

NDF vil rette en takk til to lokale døveforeninger som arrangerte to spennende seminarer: 

NDF Stavanger har i samarbeid med NDF arrangert fagseminar om FN konvensjonen om 

rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og Bergen døvesenter 

arrangerte fagdagen «Tolk meg rett!» i forkant av Døves kulturdager.  NDF setter stor pris 

pa  at lokale døveforeninger ogsa  er aktive – noe som er i tra d med handlingsplanen «fra 

kaffe til kamp». Døveorganisasjonen, pa  alle plan, ma  lære hvordan de kan dra nytte av 

konvensjonen i det daglige arbeidet for et mer tilgjengelig samfunn for døve og 

hørselshemmede. 

NDF gjennomførte i samarbeid med Spra kra det et større seminar november 2014 med 

tittelen «Ansvar for tegnspra k».  Ma let med dette seminaret var a  avkrefte at innlæringen 

av flere parallelle spra k ødelegger for hverandre.  Slike seminarer er viktige – fa  faglig 

pa fyll og inspirasjon til videre arbeid med a  utfordre samfunnet til a  øke innsatsen for 

menneskelig mangfold. 

Vi har deltatt pa  noen internasjonale seminarer – bl.a. «Bærekraftig utvikling og like 

muligheter for tegnspra k» i Belgia og en spra kkonferanse i Gøteborg.  

Tittelen i Gøteborg var «Hvorfor tospra klighet» hvor blant annet Marte Eidsand 
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Kjørven, styremedlem i foreldre og oppvekstutvalget, holdt et innlegg om hvor viktig det 

er for hørselshemmede barn a  lære tegnspra k.  Foreldre og oppvekstutvalget som besta r 

av engasjerte foreldre har gjort et kjempegodt arbeid.  Flere nye medlemmer har vi fa tt, 

takket være deres innsats har gjort NDF mer synlig og troverdig. NDFs hovedbudskap er 

det samme som i 2013, dvs. at barn skal ha rett til en tidlig spra kopplæring, en tospra klig 

undervisning, og til en valgfri barnehage/skole.   

Andre viktige saker som vi har jobbet med er blant annet tolketjenesten.  NDF er 

bekymret for at NAV-reformen vil bli negativ for opparbeidede rettigheter for døve og 

hørselshemmede.   Vi ble ikke direkte invitert til brukerutvalget pa  hjelpemiddelomra det 

som skal sikre tilbakemelding fra brukerne, men ble indirekte invitert via FFO. Hensikten 

med brukerutvalget er a  kvalitetssikre tilbudet til brukerne gjennom brukermedvirkning 

og NDF mener derfor det er viktig a  ha eget brukerutvalg for tolkspørsma l der vi kan bidra 

med va r kunnskap og ekspertise. Seniorutvalget har jobbet aktivt blant annet med at det 

ma  lovfestes at eldre døve skal ha rett til a  velge sykehjemsplass/omsorgstjenester der det 

er tegnspra klig miljø. 

Ogsa  i 2014 fikk vi solid tilskudd fra EkstraStiftelsen pa  litt over 10 million til 13 nye 

prosjekter og til 6 prosjekter som videreføres.  Tilskuddet vil pa virke den økonomiske 

driften av NDF positivt de neste to a rene og bidra til a  styrke NDFs interessepolitiske 

arbeid. 

Va rt arbeid med a  fa  TV2 til a  tekste alle programmer mellom kl. 18 – 23 alle dager i uken 

har vært kronet med hell. Fra og med 2015 vil TV2 tekste alt mellom kl. 18.00-23.00 hver 

dag.  

Med kampvilje, sta -pa -vilje, FN-konvensjonen og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

i ha nd skal vi klare a  gjennomføre flere av va re kampsaker nevnt i handlingsplanen som 

ble vedtatt pa  landsmøtet.  Dette er va r ledetra d fram til neste landsmøte 2016. 

Jeg vil takke administrasjonen i NDF for et godt arbeid.  Det har vært et travelt a r for alle 

ansatte pa  kontoret.  Jeg vil ogsa  takke for givende arbeid med forbundsstyret, 

døveforeningene, utvalgene, enheter, medlemmer og samarbeidsorganisasjoner. 

Jeg ha per pa  et godt samarbeid ogsa  i 2015. 

Forbundsleder Hedvig Sinnes  
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Forbundsstyret 

Forbundsleder  Hedvig Sinnes 

 

Nestleder  Finn Arild Thordarson 

 

Styremedlemmer Sonja M. Holten 

   Rune Anda 

   Bjørn Stensvoll 

   Nina Hauge 

   Torunn Bakkestuen 

   Thomas Blix, ansattes representant (frem til 28. mars) 

   Helge Herland, ansattes representant (fra og med 28. mars) 

   Bjørn A. Kristiansen (sekretær) 

 

Varamedlem  Tove Glomset 

   Sissel Gjøen, ansattes representant (fra og med 28. mars) 
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Forbundsstyret har hatt 5 møter og 
behandlet 89 saker hvorav 1 B-sak. 

 

Som følge av at styremedlemmene Aina 
Th. Fossum (engasjement) og Ellen 
Østrem ble ansatt med prøvetid i NDF, 
gikk de to umiddelbart ut i 
styrepermisjon i september 2013.  

Til styremøte 28. -29. mars var det klart 
at Ellen Østrem var blitt fast ansatt som 
ungdomskonsulent og hun gikk formelt 
ut av styret. 

Til styremøtet 13. – 14. juni var det klart 
at Aina Th. Fossum fra august skulle inn i 
100 % engasjement for en lengre periode 
og hun gikk formelt ut av styret.  

Brønnøysundregisteret har fått melding 
om at de to ikke lengre er 
styremedlemmer. 

Nestleder Finn Arild Thordarson har hatt 
permisjon fra vervet sitt i perioden 
medio desember 2013 og medio juni 

2014 da han fungerte som vikar for 
prosjektkoordinator Thomas Blix som 
hadde pappapermisjon.  

 

Styret har vært aktive med deltakelse på 
nasjonale og internasjonale møter: DNR-
møtene i Norge og Sverige, Landsmøtet i 
Danske Døves Landsforbund, Døves 
Nordiske Kulturfestival i Finland, 
Drammen døveforening (medlemsmøte), 
Vestfold døveforening (100 års 
jubileum), Møre og Romsdal 
døveforening (90 års jubileum), 
Haugaland Døveforening (årsmøte), 
Kristiansand døveforening (årsmøte) for 
å nevne noen. 

Hedvig Sinnes har deltatt som observatør 
til et par av styremøtene i NDFU. 

Mellom styremøtene har det vært 
eposter om dagsaktuelle politiske saker 
som kreves fortløpende avklaringer og 
beslutninger.

ARBEIDSUTVALGET (AU) 
 

 

Arbeidslivsutvalget består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær  

 

AU har hatt 2 møter og behandlet 14 saker. 

AU behandler mindre saker mellom styremøtene og forbereder saker til styremøtene.  

AU fungerer også som styret for felleslegatet og har hatt to styremøter. 
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Ansatte, engasjement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Bjørn A. Kristiansen 

Generalsekretær 

Sissel Gjøen 

Interessepolitisk rådgiver 

Helge Herland 

Redaktør – 60% 

Kulturkonsulent – 40% 

Elisabeth F. Holte 

Sentralbord – 50 % 

Teaterkoordinator   - 30 % 

Aina T. Fossum 

Oppvekstkonsulent 

Ellen Østrem 

Ungdomskonsulent – 50 % 

Bibbi Hagerupsen 

Medlemsansvarlig – 30 % 

Thomas Blix 

Prosjektkoordinator 

Eva Skovli 

Prosjektkoordinator 

Mona Tangen Andresen 

Administrasjonssekretær – 80 % 
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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. 

Va r avtale med ga rdeier er a  innga  leieavtale for et a r av gangen, i pa vente av evtentuell 
flytting til Tegnspra khuset. 

 

 

 

 

Nils-Erik Midtskog 

Regnskapsfører 60 %  

Innkjøpt tjeneste 
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Tolketeam og IT 

Etter avtale med NAV har NDF et tolketeam med tre faste tegnspra ktolker og fire som sta r 

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 na r det 

er behov. Tolketeamet dekket i praksis alle oppdrag   

  

 

 

 

 

 

Lene Hartveit 

TOLK 

Terese Brynhildsen 

TOLK 

Thomas Nielsen 

IT – ansvarlig 

Innkjøpt tjeneste 

Laila Thorsen 

TOLK 
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Medlemsservice og medlemsforeninger 

Per 31.12.2014 var det 2.167 betalende medlemmer, som er en økning pa  18 medlemmer 

fra a ret før. Av de som er medlemmer er det 206 direktemedlemmer (213 i 2013). NDF 

gjennomførte i høst en medlemskampanje som resulterte i 70 nye medlemmer. I likhet 

med andre frivillige organisasjoner opplever NDF en trend med stagnerende 

medlemsvekst. NDF har skiftet medlemsprogram som fra 2015 vil være mer 

brukervennlig for lokallagene der medlemmene kan administrere sine medlemssider med 

adresseendringer mm.  

For oversikt over antall medlemmer fordelt pa  lokallagene og direktemedlemmer, se 

vedlegg side 54 

 

Medlemskontingent fra 1. januar 2014 

Hovedmedlem (26 a r – 61 a r): 450 kr (200 kr til lokale foreninger) 

Ungdomsmedlem (13 a r – 25 a r): 350 kr (150 kr til lokale foreninger) 

Barnemedlem (0 – 12 a r): 100 kr (100 kr til lokale foreninger) 

Hovedmedlem senior (62 a r -> ): 350 kr (200 kr til lokale foreninger) 
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Det skjedde i 2014 

Opp med henda 

I samarbeid med Signo, Språkrådet og 
Døvekirken arrangerte vi i juni en stor 
begeistringskonferanse for tegnspråk. 
Der fikk vi innføring i 
tegnspråkgrammatikk, vite mer om FN`s 
konvensjon om rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne og at 
tegnspråk er et gode for døvblitte. 
Konferansen ble avsluttet med den finske 
rap-artisten Signmark som fikk Oslo 
kongressenter til å gynge. Konferansen 
fikk god mediadekning av blant annet 
Dagsrevyen og VGTV. 

 

Dette var en god dag for norsk tegnspråk.  

 

 

Døves Nordiske Kulturfestival 

Det finske døveforbundet var vertskapet 
for kulturfestivalen i Åbo, Finland i 
juli/august. 

Det var 300 deltakere, hvorav de fleste 
var finner, dansker og svensker. Fra 
Norge deltok kun 15. Norsk 
Døvehistorisk Selskap og Teater Manu 
var også tilstede med hver sin stand. 

Fra NDF deltok Torunn Bakkestuen, Nina 
Hauge og Bjørn A. Kristiansen 

Festivalen hadde tilbud innen teater, 
workshop, forelesninger og debatter.  

Slike festivaler arrangeres hvert fjerde år 
i forbindelse med skifte av stafettpinnen 
til ledelsen i Døves Nordiske Råd (DNR). 
Finland har hatt ledelsen i de fire siste 
årene og Danmark overtok dette vervet 
for de neste fire årene. Om fire år er det 
Norge sin tur til å overta vervet. 

 

Døves medborgerskap 

Cand. sociol. Øyvind Bergwitz forsvarte i 
september sin doktorgradsavhandling 
om  

«Døves medborgerskap». Avhandlingen 
bestod av en undersøkelse av døves 
oppfatning om eget medborgerskap i det 
norsk samfunnet, og hvordan døve 
opplever sine rettigheter, sin identitet og 
sin samfunnsdeltakelse som medborgere. 
Prosjektet hans ble delvis finansiert 
gjennom midler NDF fikk fra 
ExtraStiftelsen.    
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Aktørseminar - CI 

Det norske medicinske Selskab 
arrangerte et aktørseminar om CI der 
blant annet sentrale personer i 
døvemiljøet fra 1980 – årene møtte 
medisinsk ekspertise, i lokalene til Det 
norske Videnskaps-Akademi i september. 
Målet med seminaret var å forsøke å 
dokumentere hvorfor innføringen av CI – 
teknologien var kontroversiell.  Fra NDF 
deltok Bjørn A. Kristiansen 

 

IPad kurs for seniorer 

I oktober arrangerte seniorutvalget en 
regionsamling i Tønsberg for eldre døve 
som bor i Telemark, Vestfold og 
Buskerud. Målet var at eldre døve kunne 
lære ny teknologi av yngre døve og at de 
yngre kunne lære en god del 
døvehistorie av de eldre. Det var ca 30 
deltakere og samlingen ble en suksess 
som vil bli gjentatt i andre regioner neste 
år.   

 

 

Ansvar for norsk tegnspråk 

I samarbeid med Språkrådet arrangerte 
forbundet et språkpolitisk seminar 
«Ansvar for tegnspråk» i november. 
Fokuset var å formidle siste nytt innen 
forskning og kunnskap om norsk 
tegnspråk. Internasjonale og nasjonale 
forskere, språkvitere og andre med 
grundig kunnskap innen språk og kultur 
holdt interessante og engasjerende  

 

forelesninger for 120 deltakere. 
Konklusjonen fra konferansen var at det 
er bare fordeler med tospråklig 
oppvekst. Internasjonal forskning 
konkluderer med at døve og 
hørselshemmede barn som også har 
tegnspråk som sitt språk i større grad 
sikres en aldersadekvat oppvekst.   
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Det er nødvendig å arrangere slike 
konferanser med jevne mellomrom.  

Slike seminarer kan bidra til å styrke det 
språkpolitiske perspektivet som NDF 
står for.  

 

ExtraStiftelsen tildeling 

NDF var den fjerde største mottaker 
under årets Extrautdeling.  

Kr 232 mill ble fordelt på 107 
organisasjoner som skal gjennomføre 
538 prosjekter i 2015.  

NDF fikk kr. 10 195 400 til å gjennomføre 
19 prosjekter. Fra og med 2014 - 
tildelingen (for 2015 virksomhet) har 
ExtraStiftelsen økt 
administrasjonsinntektene som følger 
med prosjektene. Dette fører til at NDF 
får styrket kapasiteten til å søke på enda 
flere prosjekter neste år og følge opp 
pågående prosjekter. 

 

TV2 starter direkteteksting 

 

I desember fikk NDF beskjed fra TV2 at 
de på nyåret vil starte teksting av alle 
programmer hver dag mellom kl. 18.00 – 
23.00. Det er en viktig seier for NDF og 
det er mye takket være det store 
oppmøtet blant våre medlemmer under 
de samkjørte demonstrasjonene 
«Direkteteksting nå!» vi hadde i Bergen 
og Oslo samtidig høsten 2013.  

I tillegg fikk NDF med seg Norges 

Idrettsforbund til a  kreve teksting under 

OL i Sotsji. 
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Organisasjonen 

Kongelig beskytterskap 

Prinsesse Märtha Louise er beskytter for 
Norges Døveforbund frem til 31.12.2015. 

 

Utvalgsseminar 

23.-25. mai var det utvalgsseminar på 
Gardermoen og alle NDF’s utvalgene og 
NDFU deltok. 

Tema var å diskutere hvordan skape godt 
omdømme. Et godt omdømme kan ikke 
vedtas, det må skapes gjennom et 
målrettet arbeid der forbundet tar 
hensyn til de forskjellige målgruppene 
som NDF har definert. Det sees også i 
sammenheng med å skape en mest mulig 
helhetlig profil der forbundet sentralt og 
lokallagene er mest mulig samkjørt.  

Seminaret konkluderte med at i 2015 
skal vi fokusere omdømmearbeidet mot 
foreldre til døve og hørselshemmede 
barn. 

 

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. Skolen har nedbetalt en stor del av 
lånet og restlånet på kr. 159.529 er 
omgjort til et rentefritt lån med forfall 
31.12.2016. 

NDF opprettet Hans og Gudrun Holmens 
legat i 1972 med formål å bidra med 
finansiering av skolebygget. Balansen i 
legatet på 800.000 og bankinnskuddet på 
47.471 er midler som teknisk sett 
tilhører skolen. Fordi legatet har vært 

passivt i mange år besluttet 
forbundsstyret i februar å avvikle  

Hans og Gudrun Holmens legat. 

 

Tegnspråkhuset  

 

Oslo Døveforening, Teater Manu, Ål 
Folkehøyskole og NDF samarbeider om å 
etablere et tegnspråklig senter i Oslo 
lokalisert i bygget der Teater Manu 
holder til. Døves Media har valgt å ikke 
delta i samlokaliseringsarbeidet. Vi er i 
dialog med gårdeier, Oslo kommune og 
Kulturdepartementet om 
gjennomføringen av prosjektet og de har 
gitt positive signaler. 
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Medlemskap 

I høst gjennomførte NDF et 
medlemskampanje som resulterte i 70 
nye innmeldinger.  

NDF har nå 2.167 medlemmer.  

 

Medlemskap hos andre norske 
organisasjoner  

FFO – en paraplyorganisasjon for 
funksjonshemmedes organisasjoner. FFO 
har 77 medlemsorganisasjoner som 
representerer mer enn 335.000 
medlemmer. 

 

Funkis – et studieforbund for 
funksjonshemmedes organisasjoner. 

Funkis har 67 medlemsorganisasjoner og 
som representerer ca 320.000 
medlemmer. 

 

ExtraStiftelsen er Norges største 
pengeutdelende stiftelse. ExtraStiftelsen 
har 27 medlemsorganisasjoner som 
representerer 1 million medlemmer 

 

Frivillighet Norge – et samarbeidsforum 
for frivillige i Norge. Frivillighet Norge 
har over 280 medlemsorganisasjoner 
som tilsammen representerer over 
50.000 lag og foreninger over hele 
landet.  
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Interessepolitiske saker 

Norsk tegnspråk  

Kulturdepartementet er ennå ikke ferdig 
med arbeidet med den allmenne 
språkloven som var lovet skulle være 
klar til høring i 2013. Det er forespeilet at 
den vil være klar til en høringsrunde 
høsten 2015.  

 

Kulturdepartementet har heller ikke i år 
støttet NDF med språkpolitiske midler 
for forbundets arbeid for å beskytte og 
fremme norsk tegnspråk.  I midlertid har 
departementet gitt NDF kr. 100.000 til å 
utvikle en kurspakke i norsk 
tegnspråkgrammatikk som er beregnet 
for døve og andre tegnspråkbrukere som 
ønsker lære mer om grammatikken i 
norsk tegnspråk.  

 

Vi har utgitt filmen «Tegnspråk 
inkluderer» og «Det er alltid lurt å kunne 
flere språk» som ble vist under 
reklamefrie dager i TV» og TVNorge fire 
ganger i året. I tillegg har forbundet 
tidligere produsert filmen «Spør 
advokaten» 

 

Forbundet har nå tre filmer som 
profilerer tegnspråket.  

Bakgrunnen for produksjon av slike 
filmer er å synliggjøre at også døve lever 
det gode liv og at det er helt ok å være 
døv. 

 

I høst stater vi et samarbeid med P4 

 
 

med å oversette programmet Misjonen til 
tegnspråk. Radioprogrammet ledes av 
Atle Antonsen og Johan Golden og vi 
oversatte femten episoder. 

Dette pilotprosjektet sees i 
demokratiperspektiv ved at døve og 
hørselshemmede er utestengt fra å 
kunne følge med på radio. Målsetningen 
er todelt; å synliggjøre norsk tegnspråk 
og å se om det er mulig å få til gode 
løsninger som gjør at døve og 
hørselshemmede kan følge med på radio.  
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Barnehage og skoletilbudet 

Oppvekstsvilkår for døve og 
hørselshemmede barn er en av 
forbundets hovedfokus områder. 

 
Som følge av at det kun er en statlig 
døveskole igjen og at kommunene ikke 
har den nødvendige kompetansen har vi 
fokusert på deltidstilbudet som Statped 
har ansvaret for. NDF er tungt 
representert i brukerrådene og 
prosjektgruppen deltid for å passe på at 
Statped følger opp ansvaret sitt. 

 

Tolketjenesten 

NDF har vært pådriver for oppfølging av 
Tolkutredningen 2008 som ikke er blitt 
fulgt opp av de offentlige myndighetene. 
Etter flere år med positiv utvikling av 
tolketjenesten ser vi nå at trenden er 
snudd. Vårt hovedfokus er 
organiseringen av tolketjenesten og 
holdninger tolketjenesten har til brukere 
av deres tjenester. NDF har derfor valgt å 
prioritere tolkesaken på topp og har 
etablert et tolkeutvalg. 

Vi samarbeider godt med LSHDB, FNDB 
og HLF om tolkesaken. 

 

Teksting 

En av fanesakene våre gjennom mange år 
har vært å gjøre alle tv programmer og 
kinofilmer tilgjengelige for døve og 
hørselshemmede.  

Gjennom tidene har NRK vært flinke med 
å tekste og tolke flere og flere 
programmer. Det samme kan ikke sies 
om de andre mediebedriftene. I 
desember meldte TV2 at de i 2015 vil 
starte å tekste alle programmer mellom 
kl. 18.00 – 23.00 hver dag.  

Alle norske kinofilmer som mottar 
statsstøtte blir nå tekstet. Internett og 
dens inntog med hurtigvoksende nett - tv 
representerer en viktig utfordring som 
NDF må arbeide med i fremtiden.  

 

Alarmtjenester 

I over 15 år har NDF kjempet for at døve 
og hørselshemmede skal kunne melde 
nød via mobiltelefon. 

 
Teknologien har i lengre tid vært på plass 
men Justisdepartementet ønsker å 
avvente til utbyggingen av det digitale 
bakkenettet er fullført.  

Etter planen skulle utbyggingen vært 
fullført i løpet av 2015.  
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NDF har hatt møter med politikere, 
justisdepartementet og et par 
leverandører av mobile 
nødmeldingstjenester for å presse på å få 
til løsninger snarest mulig.  

Justisdepartementet satte derfor i gang 
et pilotprosjekt i østlandsområdet for å 
teste ut bruk av mobiltelefon til 
nødsituasjoner. 

Mobilalarm AS med sin SMS varsling har 
utviklet en app som varsler hvis det 
brenner eller det foregår en evakuering 
av i offentlige bygg. Man må tegne et 
abonnement (gratis) for å få tilgang til 
app’en.    

 

Telekommunikasjon og teksttelefon 

Telenor er i ferd med å fase ut analoge 
telefonlinjer. Den gamle 
hjemmetelefonen vil ikke lenger fungere, 
og dermed heller ikke den tradisjonelle 
teksttelefonen. Telefoni vil i framtiden 
basere seg på internett- eller 
mobilteknologi. 

 

NDF har vært i dialog med Post- og 
teletilsynet og 
Samferdselsdepartementet for å sikre en 
optimal telekommunikasjon for døve og 
hørselshemmede. Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, EU direktivet 
(2009/136EC) og FN konvensjonen for 
personer med nedsatt funksjonsevne gir 
klare føringer og krav om å ivareta 
funksjonshemmedes behov på en annen 
måte enn før. 

 

NDF krever minst mulig 
spesialtilpassede løsninger. Vi ser at 
spesialløsninger, som de gamle 
teksttelefonene, allerede var teknisk 
utdaterte da ISDN kom i 1994.  

 

Telekommunikasjon skal være universelt 
utformet. Vi ser en positiv utvikling da 
mye av ny kommunikasjonsteknologi er 
tilgjengelig for døve. 

 

Nå er også teksttelefoni tilgjengelig via 
internett. Telenor har i 2014 
gjennomført et pilotprosjekt med 50 
brukere som har benyttet PC og 
programvare for å ringe 149/1412 
gjennom internett. Programvaren er nå 
klar og tilgjengelig for PC, og kan fås 
gratis av Telenor.  

Telenor er også i ferd med å utvikle 
denne løsningen for andre plattformer 
som f.eks nettbrett og smarttelefoner.  

 

For mer informasjon, ta kontakt med 
149, for eksempel via SMS til 149. 
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Døves Tidsskrift og sosiale medier 

Døves Tidsskrift 

Døves Tidsskrift hadde i 2014 utgivelser i 

februar, mars, april – juni og september, 

oktober, november og desember, totalt 8 

blad. Opplaget er pa  2.300 blad. Som 

tidligere gir bladet informasjon om det 

som skjer i det tegnspra klige miljøet 

najsonalt og internasjonalt, med vekt pa  

informasjon fra NDF, døveforeningene, 

døveidretten, skolene for 

hørselshemmede og døvekirken. 

Layot-arbeidet er gjort av Andata og 

bladet er trykket hos Bodoni AS. Det 

betyr at va rt mangea rige samarbeid med 

først Døves Trykkeri som byttet navn til 

Designtrykkeriet og sa  til A2G-grafisk er 

avsluttet. A2G-grafisk har ikke lenger 

eget trykkeri, og antall døve som jobber i 

det som tidligere var Døves Trykkeri kan 

telles pa  en ha nd. Annonsemengden har 

begynt a  stabilisere seg og vist en 

oppgang i a r. 

Helge Herland har vært redaktør for 

bladet i 60 % stilling. 

Tekst-tv 

Siden 1989 har vi hatt en avtale med 

NRK om at vi disponerer deres tekst-tv 

sider 771-773. Som tidligere har NDF gitt 

service til døveforeningene og deres 

underavdelinger, enhetene, døveidretten 

og døvekirken, gjennom a  redigere og 

levere meldinger til NRKs teksttv-sider. 

Redaktøren av Døves Tidsskrift har 

ansvaret for a  legge ut meldingene og det 

ble sendt ut ca 900 meldinger.     

 

 

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 

er vi enna  ikke vært flinke nok til a  oversette nyhetene til tegnspra k, men det er noe vi 

ønsker a  bli bedre pa  i 2015. 

Facebook 

Facebook har vist en fin utvikling med ca 40% flere følgere i løpet av a ret. Her legges det 

ut nyheter som er av interesse for døvesamfunnet, politikere og media. 

NDF har ogsa  en Facebook for foreldre og oppvekstutvalget som er rettet mot foreldre til 

døve og hørselshemmede barn.  
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Kulturarbeidet

Fra Norsk Kulturra d mottok NDF i 2014 
et tilskudd pa  kr. 784.000 til 
kulturarbeidet. Stortinget har erkjent at 
norsk tegnspra k er en del av den norske 
kulturarven. I Stortingsmelding nr. 35, 
2007 2008, «Ma l og meining – ein 
heilskapleg norsk spra kpolitikk», sta r det 
at for alle folk er spra ket det viktigste 
kulturuttrykket. Meldingen sla r fast at de 
holdningsskapende og handlingsrettede 
tiltakene ma  ga  ha nd i ha nd. 

 

Med begrensede midler har vi klart a  
gjennomføre et omfattende kulturtilbud: 

 

Døves Kulturdager 

Døves Kulturdager i Bergen 7. – 9. 
november var de 47. i rekken. Det er 
fantastisk at noe som ble startet av ivrige 

ungdommer i 1967 under navnet «Unge 
Døves Kulturdager» har holdt det ga ende 
hvert a r siden. 600 deltakere var samlet  

til teater, dans, poesi, film, foredrag og 
ulike verksteder. Arrangørene hadde 
ogsa  tilrettelagt en fint program for barn 
med klovner, tryllekunstner, hundeshow 
og egne aktiviteter. Det var amatørkultur 

og glede pa  sitt beste, i skjønn forening 
med profesjonelle innslag av Teater 
Manu og den engelske komikeren John  

 

Smith. Søndag var det gudstjeneste i 
Døvekirken og kulturtreff i Bergen 
Døvesenter sitt flotte bygg pa  Kalfaret 
med omvisning, bl.a. i det lokale 
døvehistoriske museet.  

 

Det synes klart at kulturdagene i 
fremtiden i sterkere grad ma  basere seg 
pa  utenlandske artister. Ogsa  døve krever 
mer kvalitet na r de reiser til en 
kulturfestival. Verden er blitt mindre og 
artistene mye nærmere enn tidligere. 
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Dagen før Døves Kulturdager a pnet var 
det for fjerde gang en vellykket Fagdag. 
Nesten 200 pa meldte fylte salen under 
seminaret med tittelen «Tolk meg rett!», 
der oversettelse og spra k var tema – og 
der foreleserne kom ba de fra Norge, 
Bergen(!), Finland og USA. 

 

Nordisk kulturfestival i Åbo 

De nordiske festivalene for døve kan føre 
sine aner tilbake til 1907. Etter det har 
døve i Norden hvert fjerde a r kommet 
sammen til kongresser og festivaler a pen 
for alle. I a r var det Finlands 
Døveforbund som var verter i den 
historiske byen A bo.  

Som vanlig bød festivalen pa  en blanding 
av forelesninger, debatter, verksteder og 
kunstneriske innslag i form av teater, 
poesi og dans. Offisielle representanter 
fra NDF var generalsekretær Bjørn A. 
Kristiansen og styremedlemmene Nina 
Hauge og Torunn Bakkestuen. I tillegg 
deltok det representanter fra Norsk 
Døvehistorisk Selskap og fra Teater 
Manu, i tillegg til NDFU ved Ingvild 
Skjong og Ellen Østrem. 

 

 

Foredrag 

Den populære ordningen med at NDF gir 
støtte til foredrag i døveforeningene er 
videreført i 2014. NDF dekker 75 % av 
honoraret, begrenset til kr. 750 per 
foredrag og gir 50 % tilskudd til reise og 
oppholdsutgifter etter avtale. Vi ser at de 
fleste foredragene er pa  tegnspra k, mot 
tidligere at mange foredrag ble holdt pa  
talespra k og tegnspra ktolket. Mer enn kr. 
80.000 har NDF tilført foreningene til 
dette som bidrar til at døveforeningene 
fortsetter sitt arbeid som lokale 
kultursentre for alle tegnspra klige. 

 

Amatørteater 

Det var amatørteateraktivitet i de tre 
store døveforeningene i Oslo, Bergen og 
Trondheim. Det bør være et ma l at flere 
foreninger igjen tar opp 
teatervirksomheten. NDF har gitt 
tilskudd til honorar for instruktør til 
amatørteatergruppene.  

 

Lokale kulturtiltak 

Det er gitt tilskudd til flere lokale 
kulturtiltak gjennom døveforeningene, 
som besøk pa  museer, kunstutstillinger 
og annet. Blant annet til felles 
kulturkvelder for døve og hørende 
tegnspra kkurs-elever. 

Noen foreninger har fa tt avslag pa  sine 
søknader begrunnet i at det ikke er rene 
kulturtiltak, og fordi tilskuddene skal 
bidra til a  redusere merutgiftene for døve 
ved a  delta. Kulturtilskuddet er ikke en 
erstatning for de tidligere 
tilskuddsordningen av «ferie og 
trivselsmidler». 
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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 tegnspra k og egen 
kultur i fem dager i vakker høyfjellsnatur. 
Uken er et samarbeid med 
Frelsesarmeen som 
har drevet arbeid 
for døve i 100 a r.  

I armeen er porten 
vid og taket høyt, 
alle er velkomne og 
alle oppfordres til a  
være aktive bidragsytere i programmet. 
Dette tilbudet er det eneste felles tilbudet 
til døve i sommerma nedene juni, juli og 
august, en tid som kan være lang og tung 
for mange hvis man ikke har noe a  se 
frem til. 

 

 

 

 

Norsk Døvehistorisk Selskap 

 
NDF gir et a rlig driftstilskudd pa  kr. 
35.000 til Norsk Døvehistorisk Selskap. 
Selskapets forma l 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 
fireganger a rlig. Selskapet har eget 
kontor i Bergen Døvesenter. Mer 
informasjon finner man pa  www.ndhs.no 

 

Administrering av kulturarbeidet 

Helge Herland har vært ansatt i 40 % 
stilling som kulturarbeider. 

 

  



TEGNSPRÅKTOLKET TEATER 
 

Side 21 

 

Tegnspra ktolket teater 

Tegnspråktolkete teaterforestillinger. 

 

DATO TEATERSTYKKE STED 

29.Januar  Hurra for Grunnloven Nationaltheatret 

3.Mars  Skolerevy ‘Jukselapp’ Nydalen VGs skole 

24.April  Dr. Proktors prompepulver Nationaltheatret 

22.Juni  Hans og Grete Hindal Ga rd, Stavanger 

10.Juli  Klatremus og de andre dyrene i 
Hakkebakkeskogen 

Bjørneparken pa  Fla  

10. + 12.+ 15.juli  Kaptein Sabeltann showet Kristiansand Dyrepark 

27.Juli  Spelet om Heilag Olav Stiklestad, Trøndelag 

9. August  Peer Gynt Ga la , ved Ga la vatnet 

11.Oktober  Annie Hjertnes kino, Sandefjord 

17.Oktober  110 % lykkelig, Lene Kongsvik Latter, Oslo 

8.November  Æ har rett Ha logaland Teater, Tromsø 

12.November  Putti-Plutti-Pott Kulturhuset i Tromsø 

15.November  Putti-Plutti-Pott Olavshallen i Trondheim 

29.November  Putti-Plutti-Pott Grieghallen i Bergen 

29.November  Blodig Alvor Rogaland Teater, Stavanger 

8.Desember  Putti-Plutti-Pott Bølgen Kulturhus, Larvik 

11.desember  Sex og Samliv m. Dennis Storhøi Oslo Nye Teaterkjeller’ n 

20.Desember  Putti-Plutti-Pott Oslo Spektrum 
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NDF har mottatt over Statsbudsjettet/Kulturra det, under kap.320 post 74 ‘Allmenne 

kulturforma l’, 

Tegnspra ktolking av teaterforestillinger kr. 513.000 for a ret 2014. 

Vi hadde et overskudd fra a ret før pa lydende kr. 61.321, som ble overført. 

Totalt har vi kr. 574.321 til a  fa  flest mulig teaterforestillinger til a  bli tegnspra ktolket i 

va rt langstrakte land. 

I a r har Teatertolk-koordinatoren ved Norges Døveforbund en 30% stilling til a  fa  gjort 

dette spennende og viktige arbeidet. 
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Norges Døveforbund Ungdom (NDFU) 

NDFU har i 2014 hatt totalt 4 styremøter 

med 91 saker.  

 

Fra 1. januar frem til 31.desember har 

Ellen Østrem vært ansatt som 

ungdomskonsulent i 50% stilling og hatt 

det administrative ansvaret for NDFU.  

Gjennom hele 2014 har NDFU hatt 

samarbeid med ungdomsklubbene som 

er tilknyttet NDFU. NDFU er stolte av at 

ungdomsklubbene tilbyr ulike 

spennende aktivitetstilbud til NDFUs 

ma lgruppe i Stavanger, Bergen, 

Trondheim og Oslo. Ogsa  tilbys det 

aktiviteter for NDFUs ma lgruppe i Møre 

og Romsdal døveforening og Oslo 

døveforening – disse lokallagene fa r 

midler fra LNU Frifond.  

 

 

Representasjoner: 

Nasjonalt:  

Caisanne Rikke Dreier Lund 

representerte NDFU na r hun foreleste for 

ansatte pa  Nasjonalt senter for hørsel og 

psykisk helse 27.mars der temaet var 

tunghørte og døve ungdommer. 

Kommunikasjon, spra kvalg, utfordringer 

i hverdagen og ungdomskultur.  

Ellen Østrem var til stede pa  

begeistringskonferansen «Opp med 

henda» 3. juni.  

Barne-, inkludering og 

likestillingsdepartementet hadde en 

kontaktkonferanse 30.september der 

temaet var barne- og ungdomspolitikk. 

Ellen Østrem representerte NDFU. 

Norges Døveforbunds Stavanger 

arrangerte en konferanse med tema «FN-

konvensjonen om rettigheter for 

personer med nedsatt funksjonsevne» - 

Ungdomskonsulenten representerte 

NDFU der.  
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NDF arrangerte en regionalsamling Ipad-

kurs for seniorer. Flotte ungdommer som 

Sondre Uteng Olsen, Eva Skovli, Thomas 

Blix og Ellen Østrem underviste seniorer 

i bruk av Ipad pa  vegne av NDFU.  

 

Under Døves Kulturdager i Bergen (07.-

09. november) var Ingvild Larsen Skjong, 

Guro Rugseth, Sondre Olsen Uteng, Andre  

Bjørn Stø Røine og Ellen Østrem til stede 

hvor NDFU hadde stand. Den 

elektroniske Quiz-konkurransen som 

NDFU arrangerte, for første gang, var 

veldig populær blant deltakere. NDFU 

a pnet sin hjemmeside pa  kulturdagene.  

 

Ingen deltok pa  Unge 

Funksjonshemmedes generalforsamling 

da dette kolliderte med Døves 

Kulturdager.  

 

 

 

Internasjonalt:  

Ingvild Larsen Skjong og Julie Ane Holst 

representerte NDFU pa  Døves Nordiske 

Ungdomsra d i Oslo 04.-06. april.  

EUDY generalforsamling i Bulgaria i juli: 

Ingen deltok 

Ungdomskonsulenten var med pa  

Nordisk konferanse i Gøteborg der 

temaet var «Varfo r tva spra kighet?» 15.-

16. september. 

Døves Nordiske Ungdomsra d, 17.-19. 

oktober i Stockholm. Ingvild Larsen 

Skjong skulle representere NDFU, men 

ma tte melde forfall.  

Ingvild Larsen Skjong og Martin 

Berhovde representerte NDFU pa  DDUs 

20 a rs jubileum i København 

Til Nordisk juniorleir i Svergie sendte 

Norge 4 deltakere med Torunn 

Bakkestuen som leder. 

Til EUDY juniorleir i Belgia sendte Norge 

en deltaker med Fernando Agudo som 

leder. 

Til Nordisk Kulturfestival i Turku, 

Finland var Ingvild Larsen Skjong 

representert ved DNUR, Ellen Østrem var 

tilstede som ungdomskonsulent 

Til Nordisk Ungdomsleir i Finland sendte 

Norge 11 deltakere  
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Til WFDYS barneleir i Washington DC, 

USA, sendte Norge 2 deltakere med Lena 

Mei Anda Kalvenes som leder.  

 

Ingen deltok pa  EUDY`s Ungdomsleir i 

Bulgaria 

 

NDFU dekker Jannicke Kvitværs 

kostnader i forbindelse med hennes verv 

som styremedlem i WFDYS (World 

Federation of the Deaf Youth Section). 

Det var to styremøter I 2014. 

Underkomiteer: 

Vinterkomiteen: Fram til vinterleker 2014 

var Martin Berhovde, Oscar Gerritsen, 

Ha kon Bollestad Christine Deunk og 

Maiken Sudmann medlemmer i 

komiteen.  

Leirkomiteen: Medlemmer i leirkomiteen 

2014 har vært Andre  Bjørn Stø Røine, 

Christine Deunk, Oscar Gerritsen og Guro 

Rugseth.  

Seminarkomiteen: A rets seminarkomite 

har besta tt av Astri Frafjord og Ingrid 

Grønning By hvor temaet pa  

ungdomsseminaret i oktober i 

Trondheim har vært lobbyvirksomhet og 

menneskerettigheter.  

Internasjonal komite: Medlemmer i 

internasjonal komite i 2014 har vært 

Aggie Victoria Handberg og Eva Skovli 

som har vært med i et prosjekt i 

samarbeid med NDF hvor de har fa tt 

tilskudd fra Extra Stiftelsen til a  

gjennomføre en spra kreise til USA, for 

ungdommer mellom 14-17 a r.  

Valgkomiteen: Marcus Apeland Lid, 

Erlend Lønning og Astri Frafjord. De 

gjennomførte valget i Trondheim i 

oktober.  

Arrangementer i NDFUs regi:  

Pa  vinterleker pa  A l, 7.-9. mars var det 50 

deltakere i alderen 10-19 a r, samt 32 

ledere, instruktører og medhjelpere, 

tilstede under arrangementet. 
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Pa  Leirlederkurs, 20.-22. juni pa  A l deltok 

19 i alderen 19-30 a r. 

Pa  den norske sommerleiren for barn og 

juniorer pa  A l, 23-28.juni, deltok 60 

deltakere i alderen 7-17 a r og 19 ledere 

var med.  

Ungdomsseminar og valgmøte ble 

gjennomført i Trondheim, 24.-26.oktober. 

27 deltakere fra landets fire 

ungdomsklubber var representert, og 

Paal Richard Peterson og Jannicke 

Kvitvær holdt forelesning for 

entusiastiske ungdommer. A rets 

ungdomsklubb ble Stavanger Døves 

Ungdomsklubb.  

Høydepunkter i 2014:  

NDFU har fa tt hjemmesiden oppe og ga  

igjen – følg gjerne med pa  NDFUs 

aktiviteter pa  www.ndfu.no  

I 2014 har Norges Døveforbunds 

Ungdom hatt totalt 44 frivillige i alderen 

19-58 a r til ulike arrangementer og 

virksomheter i NDFUs regi.  

Rekordmange deltakere deltok pa  

sommerleir 2014.  

  

http://www.ndfu.no/
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Foreldre- og oppvekstutvalget 

Foreldre- og oppvekstutvalget hadde 5 

utvalgsmøter i 2014. Generalsekretær 

Bjørn A. Kristiansen har vært med pa  tre 

av disse møtene. Tegnspra kra dgiver 

Sonja Myhre Holten fra Spra kra det var 

invitert til hvert møte som observatør, og 

var med pa  fire av møtene.  

 

Foreldre- og oppvekstutvalget har dette 

a ret hatt en stabil sammensetning. Pa  

slutten av a ret ba Marte Eidsand Kjørven 

og Ivar Anders Eide om permisjon fra 

utvalgsarbeidet for 2015 grunnet sine 

doktorgradsarbeider. Pa  slutten av a ret 

fikk vi inn representant fra vest, Elin 

Koch Singelstad. Jorunn Dyngeland 

Liland er Elins vara, og er NDFs 

representant i brukerra d vest, Statped. 

 

Av utvalgets fem møter ble tre avholdt i 

første halva r (ett av disse møtene var i 

forbindelse med omdømmeseminaret pa  

Gardermoen i mai), og to ble avholdt i 

andre halva r. Etter eget ønske byttet 

leder Brit Sæther Liltved plass med 

nestleder Ketil Vestrum Einarsen. Ketil 

tok over som leder av utvalget fra august.  

 

Representanter fra Foreldre- og 

oppvekstutvalget har vært med pa  fire 

konferanser i løpet av a ret. I mars var tre 

representanter med pa  

konferansen ”Teaching deaf students” i 

Amsterdam. Dette var en svært lærerik 

konferanse. Svært viktig med 

kunnskaplig pa fyll utenlands for a  

videreutvikle va rt eget arbeid med nye 

perspektiver. I juni deltok to 

representanter pa  

begeistringskonferansen for tegnspra k, i 

Oslo. I september var seks 

representanter i Gøteborg pa  

konferansen ”Hvorfor tospra klighet?”.   

 

Pa  konferansen ”Ansvar for tegnspra k” i 

november var fire representanter fra 

utvalget til stede. 
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I september arrangerte utvalget et 

familietreff for familier med døve og 

hørselshemmede barn i Oslo. Dette var 

veldig vellykket. Ca 70 personer møtte 

opp. Forma let med treffet var a  møte 

andre familier og ha noen aktiviteter for 

barna. Ma let er a  arrangere treff i alle 

deler av landet, ba de for initiere 

likepersonsarbeid og bli bedre kjent med 

tilbud og familier i de ulike regionene i 

landet.   

Utvalget har ogsa  fa tt sine egen 

foreldretelefon i løpet av 2014. Dette er 

en del av va rt likepersonsarbeid. 

Foreldre til døve og hørselshemmede 

barn kan ringe/sende sms til dette 

nummeret for hjelp, ra d, veiledning fra 

foreldrerepresentantene i utvalget. 

Telefonen ga r pa  rundgang blant 

medlemmene i utvalget. 

 

Det har vært mye arbeid rundt Statpeds 

nye deltidsmodell dette a ret. Foreldre- og 

oppvekstutvalget har vært svært 

engasjerte i dette arbeidet. Aina Therese 

Fossum er NDFs representant i den 

sentrale prosjektgruppen som er satt 

ned. Denne besta r av Statpedansatte fra 

alle regioner og brukerrepresentanter fra 

NDF og HLF. Som følge av Statpeds fokus 

pa  brukermedvirkning har 

representanter fra NDF har vært med i de 

fleste av arbeidslagene som har jobbet 

med de ulike tilbudene i det nye 

deltidsarbeidet høsten 2014. Disse er: 

 

Arbeidslag modulbasert læreplan i 

tegnspra k: Nora Sletteng 

Arbeidslag modulbasert læreplan i 

drama og rytmikk:  

Ketil Vestrum Einarsen 

Arbeidslag sosialpedagogisk plan:  

Liv Strand 

Arbeidslag elevkurs, søsken og coda: 

Torill Ringsø 

Arbeidslag fjernundervisning:  

Per Gunnar Johnsen 
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Arbeidslag førskoletilbud:  

Aina Therese Fossum 

Ungdomsskoleuka: Aina Therese Fossum 

Foreldre- og oppvekstutvalget bruker 

sosiale medier aktivt. Vi har fa tt gode 

tilbakemeldinger fra foreldre og 

fagpersoner pa  arbeidet vi legger ned her.  

 

Saker vi har jobbet spesielt med i 2014: 

 

Forma let med arbeidet er a  bidra til mest  

mulig tilgjengelig informasjon og 

kunnskap som foreldre til døve og 

hørselshemmede barn vil ha nytte av, og 

en synliggjøring av NDF og arbeidet vi 

gjør for døve og hørselshemmede barn. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste av disse sakene blir videreført og jobbet videre med i 2015. 
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Seniorutvalget 

Utvalget disponerer likepersonsmidler 

(vanlig) fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet). I a r er vi ogsa  tildelt 

midler fra Extraexpress / ExtraStiftelsen. 

Midlene brukes i 2015. 

Utvalget hadde 3 møter og behandlet 29 

saker. Et møte ble holdt i forkant av NDFs 

utvalgsseminar pa  Gardermoen i mai og 

ett møte i sammenheng med regional 

samling for seniorer i Vestfold, Telemark 

og Drammen, i Tønsberg i oktober. 

Representasjoner: 

NDFs utvalgsseminar, Gardermoen 23.-

25. mai, hele utvalget 

Helsekonferansen 2014, Sissel Gjøen 

Nordisk seniormøte, Finland, Toralf 

Ringsø og Unni Gran 

Solga rden 2014, Toralf Ringsø og Jon 

Pettersen 

Radiumhospitalet, info om hvordan 

samtale med døve pasienter, Sissel Gjøen  

Informasjon om NDFs seniorarbeid i 

A lesund døves seniorgruppe, Toralf 

Ringsø 

Møte med Oslo kommune om 

trygghetsalarm, Unni Gran 

Likeverdige tjenester for døve pasienter, 

OUS, Unni Gran og Sissel Gjøen 

Seminar om psykisk helse og aldring i 

regi av Signo, Unni Gran og Ingrid Bodin 

Organisasjonenes møte med 

helseminister Bent Høie, desember, Sissel 

Gjøen 

 

NDFs handlingsplan er utgangspunktet 

for utvalgets arbeid. 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 

omra de som vi fikk bekreftet under 

seniortreffet i 2013. Der hadde vi 

workshop og mange gode ideer og 

forslag ble lagt frem. 

Vi startet opp med Ipad kurs for seniorer, 

det første i Tønsberg med 30 deltakere 

fra Vestfold, Telemark og Drammen. 

NDFU stilte opp med unge som 

underviste seniorene i bruk av iPad. Alle 

var enige om at det var et svært nyttig og 

godt kurs – mange ble mer trygge pa  a  

bruke iPad.  

Fra Solga rden 2014 



SENIORUTVALGET 
 

Side 31 

 

 

 

 

 

 

Deltakerne ble oppfordret til a  starte 

med lokale kurs slik at flest mulig fa r 

muligheten til a  lære og for a  tilby nyttige 

tiltak i lokale seniorforeninger.  

Det er ogsa  en gylden anledning for unge 

og eldre til og møtes og utveksle 

kompetanse og erfaringer. 

Regionale møteplasser skal arrangeres 

ogsa  i 2015 – vi har fa tt midler fra 

ExtraStiftelsen. Ma let er a  tilby slike 

samlinger i hele landet. 

Rett til a  velge sykehjemsplass / omsorg i 

tegnspra kmiljø for eldre døve er en 

prioritert sak. Utvalget har mottatt noen 

henvendelser fra eldre døve og 

pa rørende og skrevet en uttalelse som de 

berørte kan bruke na r kommunen nekter 

opphold/botilbud i tegnspra kmiljø. 

Utvalget har vært høringsinstans ifm 

Akuttutvalgets samlede beskrivelse av de 

akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus – en delrapport med innspill til 

nasjonal helse- og sykehusplan og 

melding til Stortinget om fremtidens 

primærhelsetjeneste. 

Seniorutvalget har a pent egen 

facebookside; Norges Døveforbunds 

seniorutvalg. Vi vet at ikke alle seniorene 

er pa  nett men vi ha per a  kunne na  flere 

med informasjon pa  denne ma ten. Det er 

en utfordring med informasjon til eldre 

og vi ha per va re iPadkurs vil være et 

incitament som motiverer til mer bruk av 

digitale medier. 

For øvrig har vi brukt en del tid pa  

planlegging av nordisk seniortreff i 

september 2015 – Hurtigruten Bergen-

Kirkenes Bergen. 270 personer er 

pa meldt og det er mye som skal pa  plass 

for at dette skal klaffe. Toralf Ringsø er 

primus motor og har sta tt for blant annet 

pa meldingene. Utvalgets oppnevnte 

medlemmer deltar pa  seniortreffet.

  



ARBEIDSLIVSUTVALGET 
 

Side 32 

 

Arbeidslivsutvalget 

Utvalgets møter 

Utvalget disponerer likepersonsmidler i 

forbindelse med attføring og arbeid fra 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet 

(Bufdir). Utvalget har hatt 4 møter og 

behandlet 21 saker. 

Likepersonsarbeid / arbeidsliv 

I 2014 ble det arrangert mini 

arbeidslivsseminar i Hamar og 

arbeidslivsseminar i Stjørdal.  Forma let 

med seminarene er a  tilby døve mulighet 

til a  fa  økt kunnskap og bevissthet rundt 

arbeidsliv og utdanning knyttet til yrke. 

Seminarene er ogsa  en viktig møteplass 

for utveksling av erfaringer fra 

arbeidslivet.  

Noe kortfattet fra årets seminarer 

Fellesutvalgsseminar Norges 

Døveforbunds omdømme – forvaltes av 

oss alle 

Alle utvalgene i Norges Døveforbund 

samt NDFU møttes til gruppearbeid 

under fellesutvalgsseminaret ved 

Gardermoen 23.-25.mai 2014 hvor vi fikk 

anledning til a  bli bedre kjent med 

hverandre. Generalsekretær Bjørn A. 

Kristiansen innledet med a  sette fokus pa  

omdømmebygging og inviterte til debatt 

om hvorledes utvalgene kunne delta i 

dette viktige arbeidet. Ingen konkrete 

forslag ble nedskrevet, hverken omkring 

omdømmebygging eller saker i 

samarbeid mellom utvalgene. Men 

prosessen er startet og vi ser at det ligger 

synergieffekter i et nærmere samarbeid 

mellom utvalgene. 

Miniarbeidslivsseminar En stille men 

inkluderende arbeidsplass i Hedmark og 

Oppland? 

Arbeidslivsutvalget arrangerte seminaret 

pa  Rica Hotel Hamar i samarbeid med 

Innlandet Døveforening den 29.mars 

2014. Det er ikke mange tegnspra klige 

arbeidsplasser i Hedmark og Oppland. De 

fleste hørselshemmede arbeidstakere er 

derfor ansatt pa  hørende arbeidsplasser. 

Det var foredrager om det a  være døv pa  

en hørende arbeidsplass, om NAV og et 

par innlegg med egen erfaring som døv 

pa  hørende arbeidsplasser. Det ble ogsa  

opprettet «stasjoner» der deltakerne 

kunne velge stasjon og ha indviduelle 

samtaler med medlemmer i 

arbeidslivsutvalget etter hvilke tema de 

gjerne ville snakke om. Temaene 

deltakerne kunne velge mellom var om 

NDF tilbud til medlemmer, om det a  være 

døv i ha ndverkerbransjen og om NAV om 

sosiale forhold, økonomi, bolig, 

arbeidsra dgivning og omskoleringsrett. 
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Arbeidslivsseminar:  
«Fra idè til egen bedrift» 
 
Det store årlige arbeidslivsseminaret ble 
gjennomført ved Scanic Hotell Hell i 
Stjørdal den 5.-7.desember 2014. 
Temaet «Fra idè til egen bedrift» samlet 
stor interesse. Det var hele 40 deltakere 
med på det vellykkete seminaret. Mange 
døve går rundt med en gründer i magen 
og ville lære mer om etablering av egen 
bedrift. Det var også bakgrunnen for 
arbeidslivsutvalgets valg av tema. 
 
Innovasjon Norge fortalte om hvordan 
man kan lykkes som gründer og om 
støtteordninger fra Innovasjon Norge. 
Andre temaer som medlemmene i 
arbeidslivsutvalget hold foredrag om; 

 
 
 
- bruk av Altinn for å opprette foretak,    -  
- innføringen i grunnleggende   
  økonomistyring i foretak 
- erfaringer i å drive nettbutikk 
- ansettelse og selskapsform.  
- identifisere mangler og behov i   
   markedet 
- BeeSeen (kurs i babytegn) som   
   eksempel på at de har funnet en   
   nisje i markedet 
 
På slutten av seminaret var det rollespill 
der man kunne se at deltakerne hadde 
lært mye den helgen.  
 
 

 

Arbeidslivsseminar «Fra idè til egen bedrift»  
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Tolkeutvalget 

Forbundsstyret har opprettet tolkeutvalg 

og utvalget hadde sitt første møte 25. 

juni.  

Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 

15 saker. 

 

NDF har alltid hatt trykk pa  tolkeomra det 

overfor tolketjenesten og Arbeids – og 

velferdsdirektoratet. Etter en periode 

med relativ god utvikling av 

tolketjenesten opplever forbundet og 

brukerne av tolketjenesten na  en negativ 

utvikling der direktoratet / 

tolketjenesten forsøker a  begrense va re 

rettigheter som tolkebrukere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er ogsa  bekymret for organisering av 

tolketjenesten. Dette er grunn til at 

forbundsstyret opprettet utvalget og 

signaliserer høy prioritering i 

landsmøteperioden. 

 

Prioriterte saker for utvalget har vært: 

 Brukermedvirkning. Ta opp med 

arbeids- og velferdsdirektoratet 

hvordan brukermedvirkning kan 

styrkes og bli reell 

 Endrede rundskriv – som med 

sine formuleringer uthuler retten 

til kommunikasjon og deltakelse, 

som er hele grunnlaget for 

tolketjenesten  

 Organisering av tolketjenesten, 

herunder bestillingssystem, 

turnusordning, manglende 

forutsigbarhet og regelverk 

 

Vi har vært høringsinstans for Endring i 

forvaltningsloven, innføring av et forbud 

mot bruk av barn tolk. NDFs høringssvar 

kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/contentass

ets/1e512e5cff2e4d9b88a1f45da01304a

c/norsk_doveforbund.pd 

 

Vi har skrevet en resolusjon om rett til a  

delta – til Storbykonferansen for ra d for 

funksjonshemmede, i Bergen. 

Resolusjonen ble sendt Arbeids- og 

sosialdepartementet 

 

Vi har forberedt og avtalt møte med 

arbeids- og velferdsdirektoratet – møtet 

vil bli holdt pa  nya ret.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e512e5cff2e4d9b88a1f45da01304ac/norsk_doveforbund.pd
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e512e5cff2e4d9b88a1f45da01304ac/norsk_doveforbund.pd
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e512e5cff2e4d9b88a1f45da01304ac/norsk_doveforbund.pd
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Arbeids- og sosialdepartementet 

nedsatte en ekspertgruppe for en 

gjennomgang av hele NAV. Fokus er: 

hvordan fa  bedre brukeropplevelser og 

hvordan øke overgangen til arbeid. 

Tolkeutvalget har kommet med innspill 

selv om tolketjenesten ikke innga r i 

ekspertgruppens mandat. Vi har tatt opp 

dette med departementet og fa tt beskjed 

om at regjeringen har varslet en egen 

helhetlig gjennomgang av 

hjelpemiddelomra det, herunder 

tolketjenesten. Ved en gjennomgang av 

tolkeomra det vil NDFs kompetanse være 

av betydning og det vil være naturlig at vi 

fa r en aktiv rolle i en slik gjennomgang. 

Gjennomgangen skal starte i 2015. 

 

 

LIKEPERSONSARBEID 
 
Likepersonsarbeid / vanlig 
Likemannsarbeidet 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 2014 har Nord-Trøndelag Dø-
veforening, 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. 
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Kursvirksomhet 

 Antall kurs Tilskudd 
(tilretteleggingstilskudd) 

Lokallagene 

NDF sentralt 

NDFU 

CODA Norge 

A l Folkehøyskole 

 

57 kurs 

8 kurs 

1 kurs 

1 kurs 

10 kurs 

 

417.413 kr  

327.300 kr 

1.913 kr  

18.373 kr  

- 

 

Totalt 1 757 timer delt pa  77 kurser. Det er en økning pa  325 kurstimer sammenlignet 

med 2013. Tegnspra kkursene utgjør ryggraden for forbundets kursvirksomhet 

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 fa  
ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter a rets gjeldende VO-satser. 

Tilretteleggingstilskudd (TRT) Noen særskilte ma lgrupper vil ofte ha ekstra kostnader ved 
deltakelse og gjennomføring av kurs. Særskilte ma lgrupper er blant andre: 

Funksjonshemmede og Personer med særlige omsorgsoppgaver. 

Enkelte kurs kan derfor fa  tildelt et enkeltbeløp som en toppfinansiering av disse ekstra 

kostnadene. For mer informasjon om kursene, se vedlegg side 58   



EXTRASTIFTELSEN OG PROSJEKTER 
 

Side 37 

 

ExtraStiftelsen og prosjekter 

Norges Døveforbund er medlem i 
ExtraStiftelsen. Siden starten i 1997 og 
frem til 2014 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 NDFs egne 
prosjekter.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Norges Døveforbund fikk 6 075 300 kr 
inkl 10 % administrasjonstilskudd til å 
gjennomføre 13 prosjekter i 2014 hvorav 
11 er nye og 2 er flerårige prosjekter. 7 
prosjekter ble avsluttet i 2014 
 

1.Hva er lyd 

(Teater Manu) 

Et to a rig prosjekt som tar utgangspunkt i 

døves tilnærming til lyd. Det første a ret 

var et forprosjekt i samarbeid med Dans 

for Voksne. Teater Manu har jobbet med 

flere teaterproduksjoner de senere a rene 

hvor lyd er blitt mer og mer relevant og 

et akseptert kunstnerisk virkemiddel. 

«Hva er lyd?» rendyrket en a pen 

tilnærming til lyd pa  døves egne 

premisser uten nødvendigvis a  forholde 

seg til auditive lydkilder.  

Det andre a ret ble det engasjert fem 

lydkunstnere pa  grunnlag av audition. De 

fikk hver for seg anledning til individuell 

oppfølging og tilgang til ressurser til den 

enkeltes kunstneriske retning. Fysiske, 

auditive og visuelle lydtilnærminger m.fl. 

ble til slutt presentert som fem ulike 

individuelle konsept i et a pent 

publikumsarrangement pa  Teater Manu. 

Teatret har ogsa  vist at det er mulig a  

engasjere døve lyddesignere i teatrets 

fremtidige teaterproduksjoner. 
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1.Grunnskole for tegnspråklige elever 

(Norges Døveforbund) 

Opprinnelig var det tenkt at NDF skulle 

gjennomføre prosjektet men etter avtale 

med ExtraStiftelsen fikk vi Fafo til a  

gjennomføre prosjektet. Begrunnelsen at 

hvis prosjektet gjennomføres av en 

nøytral forskningsinstans var det mer 

sannynlig for at rapporten ville bli bedre 

og mer faglig fundert enn hvis NDF 

gjennomførte prosjektet. 

Paragraf 2-6 i opplæringsloven gir 
hørselshemmede elever rett til 
opplæring i og pa  tegnspra k. Denne 
paragrafen, som kom i 1997, regnes som 
et vendepunkt, fordi undervisning av 
døve pa  tegnspra k ikke lenger var 

spesialpedagogisk tiltak, men 
undervisning pa  et annet spra k.  

Forma let med prosjektet har vært a  

utrede muligheter for etablering av en 

non-profit grunnskole for tegnspra klige. 

Prosjektets hovedfokus har vært a  

kartlegge muligheter og utfordringer i 

forbindelse med etablering av en slik 

skole som et godt skolealternativ for 

døve og hørselshemmede 

grunnskoleelever. En viktig del av 

utredning var a  finne hvilke pedagogiske 

og organisatoriske modeller som kan 

være gjeldende for grunnskolen for 

tegnspra klige elever.  

Det er utarbeidet en rapport av FaFo, 

med sosialantropolog og forsker Hilde 

Haualand, som beskriver en ideell 

grunnskole for døve og hørselshemmede. 

Rapporten belyser flere sider ved 

grunnskoleopplæringen for døve og 

hørselshemmede barn som vil være 

nyttige og inspirerende for alle aktører 

som har tilknytning til 

grunnskoletilbudet til disse barna. 

Om man ikke kan etablere en slik skole 

slik rapporten beskriver, sa  gir rapporten 

gir en god pekepinn pa  hvordan man kan 

tenke, organisatorisk og pedagogisk, na r 

man skal gi et skoletilbud til døve og 

hørselshemmede grunnskoleelever.  

2.Tegninfo 

(Norges Døveforbund) 

 

Informasjonsfilmer om tegnspra k pa  

reklamefrie dager.  Det ble produsert en 

reklamesnutt «Tegnspra k inkluderer» 

som ble sendt pa  TV2-kanalene og 

TVNorge 1. juledag. 

Norges Døveforbund har ikke hatt 

tradisjoner for a  sende 

informasjonsfilmer pa  reklamefrie dager 

da det koster penger og ressurser som 

NDF har lite av de siste a rene.  Samfunnet 

blir kjent med arbeidet deres og forsta r 

hvorfor organisasjonene jobber slik for a  

na  ma lene deres som blir ogsa  kjent.  
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NDF har lenge vært kjent som en 

organisasjon av funksjonshemmede og 

jobber for a  bryte ned barrierene i 

samfunnet som er der pa  grunn av 

mangel pa  hørsel. Det som er mindre 

kjent er at NDF fungerer ogsa  som en 

spra kpolitisk interesseorganisasjon. Vi 

jobber for at tegnspra k skal bli akseptert 

og anerkjent som spra k i Norge.  

 

Da er det viktig a  følge opp meldingen 

med informasjonsfilmer slik at 

samfunnet fa r sett hva NDF jobber for og 

hvorfor NDF gjør det. Tegnspra k er for 

noen kjent som en 

kommunikasjonsmetode - noe man 

bruker som hjelpemiddel pa  grunn av 

mangel pa  hørsel. Det er en misforsta else 

som er utbredt, ogsa  i institusjoner som 

burde ha mer kjennskap til tegnspra k 

som spra k. For personer som snakker 

tegnspra k er det viktig at spra ket deres 

blir sett pa  som et spra k - og ikke som et 

hjelpemiddel.  

4. Tegnreise (Norges Døveforbund) 

Det har vært organisert spra kreiser for 

hørende i en a rrekke men det fantes ikke 

noe tilbud til hørselshemmede ungdom. 

Mange drar pa  spra kreiser hvert a r for a  

lære nytt spra k eller styrke et 

fremmedspra k de kan fra før. Det 

mangler ikke tilbud for hørende. Døve 

har ikke samme tilbud pa  sitt spra k. 

Ma lsetningen til NDF var a  gjennomføre 

prosjektet som et pilotprosjekt og en 

reise med ungdommer for a  eventuelt 

etablere et varig tilbud i 

ettertid. Resultatma let var at NDFU skal 

ha dette som en del av tilbudet til 

ungdommene. 

Det ble opprettet en prosjektgruppe og 

det ble foretatt en reise til Stockholm for 

a  se og lære fra SDU hvordan de har 

gjennomført spra kreisene i a rene som 

har ga tt. Reisen var svært nyttig men vi 

kom fram til at det ikke var mulig 

gjennomføre Tegnreise der fordi leiren i 

Santa Fe startet et par uker før siste 

skoledag pa  skolene i Norge. Vi ble nødt 

til a  se etter andre alternativer og valget 

falt til slutt pa  Gallaudet. Spra kreisen 

varte fra 10. til 24. juli. Det var en gjeng 

med a tte ungdommer fra hele Norge og 

to ledere. 

Pilotspra kreisen var vellykket 
gjennomført. Erfaringer SDU gjorde 
tilsier at ungdommene har fa tt økt 
interesse for fremmedspra k og 



EXTRASTIFTELSEN OG PROSJEKTER 
 

Side 40 

 

internasjonalt tegnspra k. Samme 
erfaringer har NDF gjort. Tegnreise har 
gitt deltakerne mersmak pa  videre læring 
av ASL (amerikansk tegnspra k). 

5. TOBRU  
(Norges Døveforbund) 

 

Prosjektet tar sikte pa  a  bidra med økt 

forsta else for det a  være en god bruker av 

tegnspra ktolkertolker i ulike stausjoner, i 

en tegnspra kbrukers hverdag og liv.  

Kunnskap i hvordan bruke tolk er viktig 

for hørselshemmedes identitets-

dannelse. I Norge regner Norges 

Døveforbund med at det finnes 600 

utdannede tolker og ca 5000 døve og 

tunghørte (tegnspra klige tolkebrukere). 

Den offentlige tolketjenesten startet i 

1994 og er forholdsvis ny. I dag brukes 

det ingen ressurser pa  a  utvikle gode 

tolkebrukere. Vi som bruker 

tolketjenesten har ikke fa tt et 

systematisk kurstilbud i hvordan bruke 

tolk i ulike sammenhenger. I sa  ma te vil 

prosjektet imøtekomme et opplevd 

behov fra den aktuelle brukergruppen.  

TOBRU har utviklet sju modulkurs som 

tar for seg ulike temaer og informasjon 

knyttet til dette. Nettsiden 

www.tobru.net er resultatet av et 

prosjekt som startet i 2012 og avsluttet I 

2014.  

Undervisningsmateriellet vil innga  som 

en modul i et kursforløp, som for 

eksempel helgekurs 

(tegnspra kundervisning) for ungdom, 

foreldre og tegnspra klige tolkebrukere pa  

arbeidsplass i lokale døveforeninger, pa  

A l FHS og andre steder.  

6. Ord og uttrykk fra hørselsområdet 
(Statped) 
 

Tegnlex er et oppslagsverk innen 

fagomra det hørsel. Dette oppslagsverket 

er nyttig for alle som ønsker a  forsta  ord 

og faguttrykk pa  fagomra det hørsel. Det 

er en lett tilgjengelig nettside pa  

tegnspra k og i norsk tekst. 

En overordnet ma lsetting for prosjektet 

var a  gjøre ordlisten lett tilgjengelig pa  

norsk og tegnspra k, slik at alle har en 

likeverdig mulighet til a  bli kjent med og 

forsta  ord og faguttrykk fra 

hørselsfagfeltet. 

Ma lgruppe for tegnspra kversjonen av 

ordlisten er:  

 Tegnspra klige  

 Miljøer hvor tegnspra k er i bruk 

  Andre som er interessert i tegnspra k 

og hørselsfagfeltet  

 Fagpersoner i ulike fagmiljøer og 

hjelpeinstanser  

http://www.tobru.net/
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 Alle som ønsker a  forsta  ord og 

faguttrykk pa  fagomra det hørsel 

Nettside: www.statped.no/tegnlex 

7.Døves medborgerskap  

(Øyvind Bergwitz) 

Prosjektets ma lsettinger er a  gi kunnskap 

om hvordan døve i va r tid opplever og 

virkeliggjør sin status som likeverdige 

medborgere, ba de na r det gjelder 

rettigheter, identitet og deltagelse i det 

norske samfunnet. Hvordan opplever 

døve enkeltvis, og som gruppe, sitt 

medborgerskap i et samfunn dominert av 

hørende, og hvordan virker deres 

selvforsta else som medborgere inn pa  

deres ønsker om, og muligheter til, full 

samfunnsdeltagelse? 

Ettersom undersøkelsen handler om 

hvordan døve selv opplever og fortolker 

sitt medborgerskap, ble det valgt en 

empirisk tilnærming med 

dybdeintervjuer av ti døve 

enkeltpersoner innenfor undersøkelsens 

ma lgruppe, som besto av voksne, etnisk 

norske, arbeidsføre døve.  

Analyseresultatene tyder pa  at døves 
samfunnsdeltagelse pa virkes av 
oppfatninger om egen 
medborgeridentitet, som pa  sin side ba de 
pa virkes av andre døves oppfatninger og 
av hørendes holdninger til døve, bl.a. ved 
at døve diskrimineres pa  
arbeidsmarkedet. 

Funn: Døve befinner seg i et 
spenningsfelt mellom ønsker om normal 
samfunnsdeltagelse, deltagelse som 
funksjonshemmet og deltagelse som 

medlem av en spra klig minoritetsgruppe. 
Ut fra intervjuundersøkelsens resultater 
ble det trukket to idealtypiske 
samfunnsorienteringer, den ene basert 
pa  en døvekulturell orientering, den 
andre pa  en storsamfunnsorientering.  

Avhandlingen tilbyr ba de et empirisk og 

teoretisk perspektiv som bl.a. kan 

benyttes i forbindelse med 

spesialpedagogiske og sosialpolitiske 

tiltak, for bedre a  ivareta døves 

rettigheter som medborgere. 

Bergwitz, Øyvind (2014): Døves 

medborgerskap. En undersøkelse av 

døves samfunnsforankringer; - opplevde 

rettigheter, deltagelsesformer og 

identiteter som medlemmer av det 

norske samfunnet. 

Doktorgradsavhandling, Det 

utdanningsvitenskapelige fakultet, 

http://www.statped.no/tegnlex
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Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962. Nr. 

207 

ExtraExpress 

I 2014 kom ExtraStiftelsen med 

ExtraExpress, en pilotordning som gir 

raskere søknadsbehandling som vil 

forenkle søknadsprosessen. ExtraExpress 

gjelder kun innenfor organisasjonen. 

NDF sentralt og døveforeningene kan 

søke om prosjektstøtte pa  10.000, 20.000 

eller 30.000 kr til hvert prosjekt men hvis 

du som enkeltperson har en god ide , bare 

ta kontakt med din lokale 

døveforening.  Det er usikkert om 

ordningen vil fortsette i 2015.  

ExtraExpress pilotordning viste seg a  bli 

svært populær. Det ble delt ut 2.460.000 

kroner til 96 av 222 søknader i første 

runde.  Norges Døveforbund fikk totalt 

130.000 kroner i støtte til 6 ulike 

prosjekter; 

1.NDFUs informasjonsarbeid, Alle 

kommuner som har 

hørselshemmede barn og unge, 

primært storbyer 

2. Regional møteplass for unge og eldre 

døve, Oslo, med deltakere fra de 

nærmeste fylkene pa  Østlandet 

3. Oslo Døveforening, Møteplass for døve 

barn med foreldre, Oslo og Nesodden 

4. Tegnspra kkurs for søsken og venner 

av hørselshemmede barn, Oslo  

5. Meny pa  tegnspra k Oslo 
6. Misjonen pa  tegnspra k.  
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Internasjonalt arbeid 

Døves Nordiske Råd 

Døves Nordiske Råd (DNR) møtes to 
ganger i året, vår og høst. 

Første møtet ble holdt i Oslo 4. – 6. april 
der Hedvig Sinnes og Bjørn A. 
Kristiansen deltok. 

Landrapporter, utvikle politiske 
retningslinjer i Norden (innen tegnspråk, 
CI, bioteknologi og døvekultur), 
planlegging av Døves nordiske 
kulturfestival i Åbo, Finland, døve 
innvandrere i Norden med mer ble 
diskutert.  

Rektor ved Ål Folkehøyskole og 
kurssenter for døve informerte om 
nødvendigheten av at DNR samarbeider 
nærmere med PCN (Pro Communicatio 
Nordica, et nordisk nettverk av instanser 
som arbeider med 
multifunksjonshemmede døv). 

Leder av seniorutvalget Toralf Ringsø 
informerte det nordiske seniortreffet 9. -
15. september om bord i MS Finnmarken 
(Hurtigruta) 

Lørdag kveld inviterte NDF DNR og 
DNUR (Døves Nordiske Ungdomsråd) til 
Teater Manu for se forestillingen 
«Sjalusi» med påfølgende mingling med 
andre inviterte fra blant annet 
Språkrådet, Det finske ambassaden og 
Nasjonalbiblioteket   

Det andre møtet ble holdt i Stockholm 
17.-19. oktober der Hedvig Sinnes og 
Bjørn A. Kristiansen deltok. 
Landrapporter, de nordiske 
tegnspråkene må innlemmes i den 
nordiske språkkonvensjonen før de 

nordiske landene kan gi tilbud om 
service over landegrensene (f.eks. en 
norsk student kan ha tolk til studie i 
Danmark), tolkeutdanning for døve 
tolker, oppfølging av CRPD konferanser 
og forberedelse til WFD kongressen i 
Istanbul var noen av temaene som ble 
drøftet. 

 

Nordisk seniormøte i Finland 

Annethvert år avholdes det nordisk 
seniormøte som går på rundgang mellom 
de nordiske landene.  

I år ble det avholdt i Finland og fra Norge 
deltok Toralf Ringsø og Unni Gran. 
Formålet med slike møter er å utveksle 
erfaringer og aktiviteter innen 
seniorarbeidet hos de nordiske landene. 

 

EUD – Europeisk Union for døve 

Det årlige EUD generalforsamling og 
workshop ble gjennomført i Athen 15. – 
19. mai hvor  

Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen 
deltok.  

Hovedtemaet i workshop var 
presentasjon og praktisk utprøving av 
Insign.  

Insign er et pilotprosjekt som skal gjøre 
det lettere for døve og hørselshemmede 
europeiske borgere å kontakte de 
viktigste EU – institusjonene.  Målet er at 
det skal være mulig for dem å ringe til EU 
institusjonene via tolketjeneste og / eller 
tekstetjeneste som behersker de ulike 
språkene i EU. Tanken er at Insign 
prosjektet skal utvikle et plattform som 
skal gjøre det mulig for alle EU borgere å 
kunne kontakte de europeiske 



INTERNASJONALT ARBEID 
 

Side 44 

 

institusjoner på en likeverdig måte – 
uavhengig av hørselstap. 

 

Siste del av workshop gikk til å forberede 
deltakerne på saker som skulle 
behandles hos generalforsamlingen 18 – 
19. mai.  

Man gikk igjennom vedtektene og 
hvorfor man ønsket å endre en del av 
vedtektene.  

Generalforsamlingen vedtok store 
endringer av vedtektene. Formålet er nå 
mer i tråd med den sosiale modellene 
som er nedfelt i FN konvensjonen for 
personer med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD). Vedtektene er nå også mer 
tilpasset arbeidsstrukturen som EUD 
kontoret i Brussel fører. 

EUD har nå 31 medlemsland og Markuu 
Jokinen er president i EUD. 

 

WFD – verdensforbundet for døve 

WFD har 133 medlemsland og 
forbundets prioriterte oppgaver er å 
styrke tegnspråkets status i alle land, 
gjøre utdanningstilbud for døve mer 
tilgjengelig, bedre tilgang til informasjon 
og tjenester og bedre 
menneskerettigheter for døve i den 
tredje verden. Det anslås at det er 70 
millioner døve i verden, hvor over 80 % 
av disse bor i utviklingsland som ofte 
lever under dårlige livsvilkår. 

Hanne B Kvitvær sitter i styret i sin 3. 
periode og NDF betaler hennes 

kostnader relatert til styrevervet. Hun er 
også leder for finanskomiteen og for 
WFD Fundraising som har som mål å 
bedre driftsgrunnlaget for WFD og 
finansiering av prosjekter. Det har vært 
avhioldt to styremøter i år, det første i 
Moskva i mai og det andre i Peking i 
oktober. Hun har også vært på to møter i 
finanskomiteen, begge ganger i Finland. 

NDF støtter hennes kandidatur til en ny 
fire års periode i WFD styret i 
forbindelse med WFD kongressen og 
generalforsamling i Istanbul sommeren 
2015.  

I forbindelse med CRPD konferansen 

NDF, Stavanger og NDF arrangerte i 

tavanger 4 – 4 oktober sponset NDF med 

kr. 25.000 til WFD for deres bidrag med 

forelesere.    

Madagaskar  

Det gassiske døveforbundet søkte NDF 

via Bergen Døvesenter om økonomisk 

støtte pa  10.000 - 15000 for a  kunne 

gjennomføre sin landsmøte i slutten av 

sept. Landsmøtet deres for 2 a r siden 

ma tte avlyses pa  grunn av svak økonomi. 

Bergen Døvesenter gjennomførte en 

innsamlingsaksjon som resulterte i kr. 

22.800 hvorav NDF bidro med kr. 3.000. 

Det gassiske døveforbundet kunne derfor 

gjennomføre landsmøtet sitt i september.
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Representasjoner 

Døves Nordiske Råd 

Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen  

EUD 

Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen  

WFD styret 

Hanne B. Kvitvær  

Referansegruppe, Nasjonalt senter for 

hørsel og psykisk helse  

Signe S. Bekkvik 

Fra oktober; Erik Lundqvist 

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 og Sissel Gjøen  

Referansegruppe for brukere, Prosjekt 

Statped 2013 

Brit Liltved og 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 og Aina T. Fossum 

«Veileder for opplæring av barn og unge 

med hørselshemning» 

Aina T. Fossum og Bjørn A. Kristiansen  

«Når vi skal se inn i glasskulen» 

strategisamling med PCN og DNR 

Hedvig Sinnes og Bjørn A. Kristiansen  

NDFU`s organisasjonsseminar og 

valgmøte 

Nina Hauge 

NAVs brukergruppe på 

hjelpemiddelområde 

Lars Aksel Berge, vara 

Arbeidsgruppen FFO, skyggerapportering 

CRPD 

Sissel Gjøen  

Felles europeisk rammeverk for språk – 

til tegnspråk CEFR, samling i Trondheim 

Sissel Gjøen  

Nasjonalt tegnspråknettverk, Oslo 

Sissel Gjøen og Helge Herland  
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Nordisk seniormøte, Finland 

Toralf Ringsø og Unni Gran 

CRPD – seminar i Stavanger 

Hedvig Sinnes, Helge Herland og Sissel 

Gjøen  

CRPD – workshop, København (DNR), 

mars 

Hedvig Sinnes, Bjørn A. Kristiansen, Julie 

Holst og Sissel Gjøen  

CRPD – workshop, Stockholm (DNR) 

oktober 

Bjørn A. Kristiansen og Sissel Gjøen  

Arendalsuka 

Bjørn A. Kristiansen, Sonja M. Holten og 

Brit Liltved 

Styremedlemmer oppnevnt av NDF 

Stiftelsen Ål folkehøgskole og 

kurssenter for døve 

Sonja M. Holten, leder, Trond Kleppen 

(gikk ut i mai), nestleder, Tarjei Bern, 

Andre  Røine, Brit S. Liltved og Trond 

Helleland. Nils – Erik Midtskog gikk inn 

juni 

Vara: Rune Anda og Camilla Høiberg 

Funksjonstiden er 01.01.13 – 31.12.14 

Døves Media 

Svein Garden, Hilde Haualand, Mira 

Zuckermann, Finn Arild Thordarson 

(gikk ut i november), Marthe Kjørven og 

Karianne Bra then 

Vara: Dag Bø og Torill Ringsø (gikk inn 

som fast styremedlem i desember) 

Funksjonstiden er 01.01.14 – 31.12.15 

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 Schro der 

Vara: Irene Greftegreff (gikk ut 30.juni.) 

ExtraStiftelsen, (Helse og 

Rehabilitering) 

Fagutvalget for rehabilitering: 

Hilde Haualand, PhD/forsker Fafo 

Fagutvalget for forebygging: 

Berge-Andreas Steinsva g, 

Fagsjef/sosionom, Oslo 

universitetssykehus Ak

  



NDF`S UTVALG OG KOMITEER 
 

Side 47 

 

NDF`s utvalg og komiteer 

Arbeidslivsutvalget  

Paal Richard Peterson, leder 
(gikk ut 04. februar) 
Julia Anh Thu Ølmheim  
(leder fra og med den 04. februar) 
Knut Loe Dønnessen  
René Stub-Christiansen   
Lin Jia (i permisjon hele år 2014) 
Hilde Gjermundrød (i permisjon til hun 
fratrådte vervet den 01. september)  
Tone-Britt Handberg  

Finn Arild Thordarson  

(forbundsstyrets representant) 

Thomas Blix, sekretær (sluttet som 

sekretær den 31.12.2014) 

  

Seniorutvalget 

 

Toralf Ringsø, leder 

Ingrid Bodin 

Unni Gran 

Jon Pettersen 

Bjørn Stensvoll (forbundsstyret) 

Sissel Gjøen, sekretær 

 

 

 

 

 

Tolkeutvalget  

 

(opprettet i mai, første møte i juni): 

Hilde Haualand, leder 

Margareth Hartvedt  

Ingeborg Skaten 

Jessica P. B. Hansen  

Linda H. Røsvik  

Sissel Gjøen, sekretær 

Foreldre- og oppvekstutvalget: 

 

Brit Sæther Liltved, leder 

Ketil Vestrum Einarsen, nestleder 

Marte Eidsand Kjørven 

Ina Skaare 

Per Gunnar Johnsen 

Liv Strand 

Ivar Anders Eide 

Aina T Fossum (sekretær) 

Pa  slutten av a ret ba Marte Eidsand 

Kjørven og Ivar Anders Eide om permisjon 

fra utvalgsarbeidet for 2015 grunnet sine 

doktorgradsarbeider. Pa  slutten av a ret 

fikk vi inn representant fra vest, Elin Koch 

Singelstad. Jorunn Dyngeland Liland er 

Elins vara, og er NDFs representant i 

brukerra d vest, Statped. 
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Barne- og ungdomsutvalget (NDFU) 

Til 26. oktober: 

 

Ingvild Larsen Skjong, leder 

Julie Ane Holst, nestleder 

Sondre Uteng Olsen 

Guro Rugseth 

Martin Berhovde (overtok Gabrielle 

Kvernelands verv, valgt inn for ett a r) 

Ingrid Grønning By, varamedlem 

Caisanne Rikke Dreier Lund, varamedlem 

Fra 26. oktober: 

Andre  B. S Røine, leder 

Martin Berhovde, nestleder 

Sondre Uteng Olsen 

Guro Rugseth 

Jannicke Kvitvær 

Ha kon Bollestad, varamedlem 

Marie Emilie Holst, varamedlem 

AD hoc utvalg for språkpolitisk arbeid 

Sonja M. Holten 

May L. Karlsen 

Gro Morken (Noregs Ma llag) 

Bjørn A. Kristiansen 

Døvehistorisk utvalg 

Thorbjørn Johan Sander 

Signe Bekkvik (begge fra NDHS) 

Sonja M. Holten (Spra kra det) 

Bjørn A. Kristiansen 

 

 

Vedtektskomitè: 

 

Erling Jacobsen 

Svein Arne Peterson 

Signe S. Bekkvik 

Varamedlemmer: 

Knut Bjarne Kjøde 

Berit Øyen Støyva  

Valgkomitè: 

 

Martin Skinnes 

Ingrid Grønning By 

Vidar Sæle 

Varamedlemmer: 

Britt Jøsang 

Gabrielle Kverneland 

Jubileumskomite NDF 100 år(til 2016) 

 

Hanne B. Kvitvær  

Paal R. Peterson 

Mira Zuckermann 

Sonja M. Holten  

Martin Berhovde 

Bjørn A. Kristiansen  

Helge Herland (sekretær) 
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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  

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 

Helmer Moe 

Henning Dahl 
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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 d.2013 

1996 Rolf Karl Hansen, Drammen  

1996 Ludvik Nilsen, Bodø d. 2001 

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  

2003 Svein Arne Peterson, Oslo  

2007 Andreas Kallevik, Haugesund (pm) 

(post mortem) 

d. 2007 

2007 Lorents Ness, Ålesund  

2010 Nora E. Mosand  

2010 Odd-Inge Schröder  

= 52 personer, hvorav 11 kvinner 

Landsmøtet 2010 vedtok å avvikle ordningen med hedersmedalje. 

 

 

Johannes Berge 

Ansgar Breiteig 
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Sluttord

I handlingsprogrammet «Fra kaffe til 
kamp» vedtok landsmøtet i Stavanger at 
NDF er en organisasjon av 
funksjonshemmede som arbeider for å 
fjerne barrierer, ved å gjøre mest mulig 
informasjon tilgjengelig visuelt, via norsk 
tegnspråk og tekst.  

NDF er i tillegg en språkpolitisk 
organisasjon som arbeider for å styrke 
tegnspråkets posisjon som språk og 
kulturarv i Norge. I det ligger også at 
NDF skal være en støttespiller for at 
staten kan oppfylle sine forpliktelser til å 
beskytte og videreutvikle norsk 
tegnspråk som er nå er anerkjent i St 
meld 35 Mål og meining. Ein heilskapleg 
språkpolitikk, der en av de varslede tiltak 
er å utarbeide en allmenn språklov som 
også omfatter norsk tegnspråk. Den 
varslede språkloven vil sannsynligvis 
legges ut til behandling av 
Kulturdepartementet i 2015. 

 

Forbundet har ennå ikke fått 
gjennomslag hos Kulturdepartementet 
om å bli anerkjent som en språkpolitisk 
organisasjon og derved få økonomiske 
ressurser til vårt språkpolitiske arbeid.  

Vi må derfor jobbe bredt mot Stortinget 
for å få til denne anerkjennelsen.  

I praksis bruker forbundet arv og gaver 
til det språkpolitiske arbeidet. 
Utfordringen er at vi ikke kan ha 
langsiktig horisont i vårt språkpolitiske 
arbeid som følge av usikker økonomi. 

 

Det gode resultatet fra årets 
Extratildeling med 19 prosjekter vil 
styrke forbundets interessepolitiske 
kraft ytterligere, og bidra til å synliggjøre 
forbundet enda mer.  

Like viktig er at de eksterne 
prosjektinstansene vi samarbeider med 
blir bedre kjent med vår policy 

og visa versa.   

 

Forbundets snart 100 årige historie har 
eksempler på at NDF har vunnet viktige 
kamper for å bedre døves- og 
hørselshemmedes rettigheter.  

Siden begynnelsen av 2013 har NDF 
valgt å fokusere på at TV2 må starte 
direkteteksting av sine programmer. I 
desember i år ga TV2 beskjed om at de 
ville starte teksting av alle sine 
programmer hver dag mellom kl. 18-23. 
Fornuftig strategi, tålmodighet og 
langsiktighet for å nå et klart definert 
mål lønner seg! 

 

Statped har et særlig ansvar for at 
kommunale grunnskoler som har døve 
og hørselshemmede elever har den 
nødvendige kompetansen for å kunne 
ivareta elevers rett til fullverdig 
skoletilbud – faglig og sosialt. 

NDF engasjerer seg sterkt for at Statped 
tar sin rolle på alvor og at de følger opp 
alle vedtakene gjort av Stortinget. 
Forbundet er med i alle brukerrådene, 
sentralt prosjektgruppe for deltidstilbud 
og arbeidslagene i tilknytning til 
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deltidstilbudet. Vi bruker og en god del 
tid og ressurser på å si fra tydelig når vi 
ser avvik mellom Stortingsvedtakene og 
det Statped faktisk gjør. 

 

Forbundet har mye kontakt og har hatt 
en del møter med stortingspolitikere, 
politiske ledelsen i 
Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet om henholdsvis 
skolesaken og at NDF må anerkjennes 
også som en språkpolitisk organisasjon. 
Vi har også har og god del kontakt med 
den politiske ledelsen i Arbeids- og 
sosialdepartementet om 
tegnspråktolkesaken. 

 

I juni 2013 ratifiserte regjeringen FN 
konvensjonen for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Innen utgangen av 2015 
skal det leveres en skyggerapport der de 
funkjonshemmedes organisasjoner 
rapporter sine oppfatninger i hvilke grad 

regjeringen oppfyller FN konvensjonen. 
NDF bruker mye tid og ressurser på dette 
arbeidet. 

 

NDF blir 100 år i 2018. Det er opprettet 
en jubilerumskomite som skal skissere 
hvordan markeringen skal gjennomføres. 
Landsmøtet 2016 skal ta stilling til 
hvordan jubileet skal markeres. 

 

Forbundsstyret takker for den frivillige 
innsatsen fra medlemmer og tillitsvalgte 
lokalt og sentralt. Vi ser og opplever stor 
entusiasme og glød i våre møter med 
døveforeningene, fylkeslagene, utvalgene 
og andre personer som arbeider frivillig. 
Felles for alle er at vi arbeider intens for 
å fremme statusen til norsk tegnspråk og 
for et mer tilgjengelig samfunn.  

Vi takker også administrasjonen, 
politikere og instanser for det gode 
samarbeidet i 2014. 
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        Oslo, 25.03.15 
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Vedlegg 

Antall medlemmer pr. 31.12.2014 

Direkte medlemmer Antall Medlemskampanje 2014 2013 

Hovedmedlem 131 13  142 

Ungdomsmedlem 19 8  31 

Barnemedlem 7 1  9 

Seniormedlem 24 3  31 

 181 25 206 213 

Østfold Døveforening     

Hovedmedlem 25 1  19 

Ungdomsmedlem 1   1 

Seniormedlem 7   7 

 33 1 34 27 

Akershus Døveforening     

Hovedmedlem 11   14 

Seniormedlem 39 1  23 

 50 1 51 37 

Oslo Døveforening     

Hovedmedlem 236 8  243 

Ungdomsmedlem 48 0  64 

Barnemedlem 63 4  59 

Seniormedlem 153 0  143 

 500 12 512 509 

Innlandet Døveforening     

Hovedmedlem 25   20 

Ungdomsmedlem 8   5 

Barnemedlem 4   1 

Seniormedlem 21   24 

 58  58 50 

Drammen Døveforening     

Hovedmedlem 33 1  23 

Seniormedlem 41   56 

 74 1 75 79 

 Antall Medlemskampanje 2014 2013 
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Ringerike Døveforening     

Hovedmedlem 4   3 

Seniormedlem 1   1 

 5  5 4 

Hallingdal Døveforening     

Hovedmedlem 20   22 

Ungdomsmedlem 0   4 

Barnemedlem 0   1 

Seniormedlem 4   3 

 24  24 30 

Vestfold Døveforening     

Hovedmedlem 56 6  56 

Ungdomsmedlem 8   8 

Barnemedlem 4   6 

Seniormedlem 16   18 

 84 6 90 88 

Telemark Døveforening     

Hovedmedlem 32 1  18 

Barnemedlem 3   3 

Seniormedlem 18   31 

 53 1 54 52 

Aust-Agder Døveforening     

Hovedmedlem 9   4 

Seniormedlem 7   15 

 16  16 19 

Kristiansand Døveforening     

Hovedmedlem 39   36 

Ungdomsmedlem 3   3 

Barnemedlem 2   2 

Seniormedlem 16   29 

 60  60 70 

NDF Stavanger     

Hovedmedlem 71 2  61 

Ungdomsmedlem 29 2  25 

Barnemedlem 1   4 

 Antall Medlemskampanje 2014 2013 
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Seniormedlem 29   32 

 130 4 134 122 

Haugaland Døveforening     

Hovedmedlem 13 2  13 

Barnemedlem 2   2 

Seniormedlem 10   8 

 25 2 27 23 

Bergen Døvesenter     

Hovedmedlem 205 6  208 

Ungdomsmedlem 70 2  73 

Barnemedlem 9   4 

Seniormedlem 87   88 

 371 8 379 373 

Sogn & Fjordane Døveforening     

Hovedmedlem 9   10 

Seniormedlem 6   6 

 15  15 16 

Møre & Romsdal Døveforening     

Hovedmedlem 51 1  35 

Ungdomsmedlem 12   16 

Barnemedlem 12   13 

Seniormedlem 34   52 

 109 1 110 116 

Trondheim Døveforening     

Hovedmedlem 101 2  88 

Ungdomsmedlem 17 2  23 

Barnemedlem 4   4 

Seniormedlem 60   76 

 182 4 186 191 

Nord-Trøndelag Døveforening     

Hovedmedlem 22   21 

Ungdomsmedlem 3   2 

Seniormedlem 23   27 

 48  48 50 

Helgeland Døveforening     

 Antall Medlemskampanje 2014 2013 
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Hovedmedlem 2   2 

Seniormedlem 4   5 

 6  6 7 

Salten Døveforening     

Hovedmedlem 17   19 

Ungdomsmedlem 5   5 

Barnemedlem 1   2 

Seniormedlem 7   4 

 30  30 30 

Narvik Døveforening     

Seniormedlem 2 1  4 

 2 1 3 4 

Tromsø Døveforening     

Hovedmedlem 27 2  23 

Ungdomsmedlem 1 1  0 

Barnemedlem 3   1 

Seniormedlem 10   15 

 41 3 44 39 

     

Totalt betalte medlemmer    2167 2149 

     

Medlemskampanje 2014  70   

 

 

 

 



VEDLEGG 
 

Side 58 

 

Kursvirksomhet 2014: 

Bergen Døvesenter Tegnspra kkurs for nybegynnere 

Bergen Døvesenter Organisasjonsutvikling 

Bergen Døvesenter Tegnspra kkurs for nybegynnere 

Bergen Døvesenter Samfunnskunnskap 

Bergen Døvesenter Kreativt dekorativt hobbyarbeid 

CODA - Norge CODA samling 2014 

Drammen Døveforening Førstehjelpskurs 

Drammen Døveforening Tegnspra k kurs 

Drammen Døveforening Foredrag 

Kristiansand DF Slektsgranskingskurs 3 

Møre og Romsdal Døveforening Fototrykk stoffkurs  

Møre og Romsdal Døveforening Kurs i norsk tegnspra k 

Nordland Døveforening Kommunikasjonskurs 

Nordland Døveforening Økonomikurs 

Nordland Døveforening Friluftskurs 

Norges Døveforbund Inkluderende arbeidsliv i Hedmark/Oppland 

Norges Døveforbund Omdømmeseminar  

Norges Døveforbund Ungdomsseminar med valgmøte 

Norges Døveforbund Outlook kurs 

Norges Døveforbund Møteplass for unge og eldre døve  
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Norges Døveforbund Ansvar for tegnspra k 

Norges Døveforbund FN- Konvensjonen fagdag 

Norges Døveforbund Grunderkurs pa  tegnspra k 

Oslo Døveforening Arkiveringskurs for foto 

Oslo Døveforening Oppfølging av arkiveringskurs for foto 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  0 - sykehjem 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  0 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  1 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  2 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  2 arbeidsplass 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  3 - sykehjem 

Oslo Døveforening Fotokurs  

Oslo Døveforening Workshop for tegnspra kundervisere 

Oslo Døveforening Vin og pasta kurs 

Oslo Døveforening Gravminner 

Oslo Døveforening Styreseminar 2014 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  2, familie 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  1, familie 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  0, C 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  0, B 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  2 
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Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  1 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  0, A 

Oslo Døveforening Kajakk kurs 

Oslo Døveforening Slektkurs 4 

Oslo Døveforening Likepersonkurs 2014 

Oslo Døveforening Teaterkurs 

Oslo Døveforening Fri og faglig fredag 2014 

Oslo Døveforening Tegnspra kkurs niva  3 

Oslo Døveforening Tema-kafe 2014 

Oslo Døveforening Bridge del 2 - 2014 

Oslo Døveforening Bridge del 3 - 2014 

Oslo Døveforening Bridge del 1 - 2014 

Stavanger Døvesenter Organisasjonskurs 

Stavanger Døvesenter Haptisk/mellomtolk/ ledsager 

Stavanger Døvesenter Foto kurs 

Stavanger Døvesenter Tegnspra k kurs for nybegynner  

Troms Døveforening Ledertreningskurs 

Tromsø Døveforening Tegnspra k-kurs 

Trondheim Døveforening Tegnspra kkurs viderekommende 

Trondheim Døveforening Tegnspra k grunnkurs va ren  

Trondheim Døveforening Tegnspra k vg. kurs va ren  



VEDLEGG 
 

Side 61 

 

Trondheim Døveforening Tegnspra k vg. kurs høsten  

Trondheim Døveforening Tegnspra k grunnkurs, høsten  

Trondheim Døveforening 

Øving av teaterstykke til Døves Kulturdager i 

Bergen  

Vestfold Døveforening Norsk Døvehistorisk Selskaps (NDHS) seminar 

Folkehøyskole og kurssenter for døve Norskkurs for døve 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, T 15 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, T 14 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, T 2 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, T11 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, T 1 gruppe 14 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, Trinn 10-14, g 07 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, Trinn 3, gruppe 12-13 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, T 13, gruppe 04 

A l Folkehøyskole og kurssenter for 

døve Døve foreldre, Trinn 7-14, g 10-11 

 


