
 

 

Døve Nordiske Råd (DNR) 

1.møte 2019 

Reykjavik, Island 
14.-16. februar 2019 

Til stede: 

Lars Knudsen (fungerende formann, Danmark), Petter Noddeland (sekretær, Norge), Michael Olesen 

(Danmark), Jaana Aaltonen (Finland), Markku Jokinen (Finland), Åsa Henningsson (Sverige), Isabella 

Hagnell (Sverige), Heiðdís Eiríksdóttir (Island) og Lise Marie Josefsen (Grønland) 

Forfall: 

Hedvig Sinnes (forkvinne, Norge) og Hjördis Anna Haraldsdóttir (Island. I denne anledningen 

representerer hun NTN.) 

 

Store deler av dette møtet ble gjennomført med Nordiske tegnspråknettverket (NTN) til stedet.  

 

 

 

 

 

 

 



Torsdag 14.februar (felles for DNR og NTN) 

 

Sak 01/19  Åpning og godkjennelse av saksliste   

Vedtak:  Godkjent 

Sak 02/19 Landrapport – spørsmål og kommentarer 

Norge:  

- OsloMET (Høyskolen i Oslo) har søkt om 60 millioner til et løft på hele tegnspråkfeltet – 

etablerer CEFR for norsk tegnspråk, mer forskning på tegnspråk, forbedre 

tolkeutdanningsprogrammet, løfter fram tegnspråklærerprogrammet og en rekke andre 

felter. Det kalles for Tegnspråkløftet. De fikk avslag på Statsbudsjettet for 2019, men NDF 

med flere driver nå lobbyarbeid for å få gjennomslag i 2020.  

- NDF skal til Genève i mars for å delta på Norges høring i CRPD.  

- NDF jobber for å få en ny organisering av tolketjenesten. Det har vært en langvarig prosess.  

 

Norsk språkråd:  

- Kan utføre politisk arbeid 

- Mål akkurat nå er at alle skal ha rett til å bruke eget språk 

- Derfor prøver de å utføre egen avdeling på tegnspråkområdet 

Island:  

- Det har blitt innført i loven at man får tolk i domstolen 

- Leder for kommunikasjonssenter på Island har nettopp gått av. I stillingsannonsen var det 

ingen krav om kjennskap til døve og tegnspråk. Etter en stund greide islandsk døveforbund å 

snu dette.  

- Teksting på Island har blitt bedre, men er ikke optimalt enda.  

- Islendingene skal til Genève i høst 2019 

Islandsk språkråd: 

-  Har akkurat hatt sin nasjonale tegnspråkdag 

- Har prøvd å utvikle tegnspråkkanal på riksTV 

- Har fått en innrømmelse fra statsministeren om at tegnspråk ikke står sterkt på Island 

 



Sverige:  

- Stenger salgskontoret som har vært en del av SDR i mange år.  

- SPSM har nå fokus på tegnspråk og skriftlig språk. Taletrening kommer nå i andre rekke. 

Opplever utfordringer med hørselshemmedes forbund.  

- SDR har saksøkt svensk stat. En døv mann får ikke jobb på universitet selv om han var best 

kvalifisert.  

- Har opprettet en foreningssupport for døveforeninger som sliter.  

- Jobber med å effektivisere innbetalingssystem.  

- STV gir mye penger til tegnspråktolk, men ikke til programmer som er laget av døve. SDR 

jobber for at de også skal gi penger til programmer laget av døve. 

 

Svensk språkråd: 

- Følger språkloven. Støtter og fremmer tegnspråk. Svært forskjellige praksis hvordan 

tegnspråk blir utført i Sverige.  

- Nå er det flere og flere CODA som får tegnspråkundervisning, men fortsatt er det veldig lav 

prosentandel av alle CODA-barn.  

- Jobber også med å samle inn gamle tegn. Tegnspråkkorpus.  

- Det jobbes med en fri skole i Sverige som skal undervise i tegnspråk. Både døve og hørende 

er vedkommende.  

 

Finland: 

- Grunnleggende i interessepolitisk arbeid i Finland er menneskerettigheter.  

- Har laget et standard tegnspråkbruk for barnehage og skole som har en rådgivningsfunksjon.  

- Har god kontakt med de som utfører tegnspråkutdanning i praksis, men barna er spredd. Vi 

må ta grep på nordisk nivå.  

- «CRPD for døve»-prosjektet er ferdig. Er både tekst og video om det.  

 

Finsk språkråd: 

- Finsk språknemnd har en sekretær som jobber i finsk døveforbund, men selve nemnden er 

underlagt” instuition før inhemska språk” under kulturdepartementet. 

- Universitetene har ansvar for å forske og undervise.  



- Har fått midler til å ansette tegnspråkrådgiver som skal gi råd om tegnspråk. Pengene kom 

fra lotterifonden. Sosial og helseminister ønsket å gi førstelinjetjeneste, så da fikk de i stand 

dette.  

- Har akkurat utgitt tegnspråkmateriale på hvordan man skal samhandle med døve/hh barn i 

barnehage og skole.  

- Har lagt fram strategiplan for framtiden, og i den har døve/hørselshemmede barn 

førsteprioritet.  

- Har en forskning på hvordan CODA-barn bruker tegnspråk.  

 

 

Danmark: 

- Mistet støtte til tegnspråkordbok. DDL og tegnspråknemden i samarbeid har greid å få støtte 

for 1 år. Må finne midler som gir varig støtte. Vil at det skal være et statlig ansvar.  

- I mai er det 5 år siden tegnspråk ble anerkjent, og de skal ha tegnspråkkonferanse om at 

tegnspråk er en menneskerettighet.  

- Tolk er nå ute på anbud. DDL jobber med å få dem til å fokusere på andre faktorer enn kun 

penger.  Nå innfører de selvbestemmelse i anbudstekst. Det er usikkert om hvordan det løses 

i praksis. Staten har bedt om forslag fra DDL.  

- Nå er det strengere regel om hvordan tolk skal brukes. Det etter en langvarig tvilsom bruk av 

tolk.  

- Fått midler til nytt prosjekt som skal løfte døve som er ensomme. Fått midler fra 

sosialministeren.  

 

Dansk språkråd:  

- Dansk språkråd jobber ikke interessepolitisk. Har folkeopplysningsansvar om tegnspråk og 

døve.  

- Driver også med dokumentasjon. Går gjennom gamle filmer og samler inn videoer.  

- Samarbeider med DDL om dansk tegnspråkdag i mai som er åpen for alle.  

Vedtak:  Tas til orientering   

 

 



 

 

Fredag 15.februar – fagdag (felles for DNR, DNUR og NTN) 

Kl 09.00-12.00 

Forsker Patrick Kermit fortalte om sin siste forskning, Hørselshemmede barns og unges 

opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole. Kunnskapsoversikt over nyere nordiske 

forskninger. Les rapporten her: 

https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf 

Islandsk språkforsker Stefan Hardonk bidro også med et innslag.  

Powerpoint er lagt ved dette referatet.  

Kl 13.00-16.00 - Workshop 

Tema: 

- NTN forklarte at de er veldig ulike, men felles for alle er at de jobber for tegnspråk i sitt land. 

Opprettet i 2014 og skal ta utgangspunkt i landets tegnspråkkonsulent i språkråd.  

- NTN har fått 250.000 kr pr.år i fem år, det vil si 1,25 millioner til sammen. Ble enig om å ha 

fokus på barn, men har ikke bestemt hvilke tiltak det blir.  

- De har også lyst å diskutere hvordan NTN og DNR samarbeider framover.  

- Nordisk språkpolitikk ble vedtatt i 2016, det heter «Nordboeres språklige rettigheter –  alle 

nordboere har rett til å bevare og utvikle sitt morsmål og sitt nasjonale minoritetsspråk”. Det 

står ikke mye om tegnspråk. Det står mye generelt, blant annet nordboeres rett til å bruke 

sitt morsmål. Dette bør brukes om tegnspråk også.  

- NTN viser at i rapporten står det at barn skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag, fokus 

på barnets beste og ikke foreldrenes beste.  

- Etter en diskusjon ble det enighet om at DNR og NTN skal samarbeide om å forske på 

problemstillingen ”hvilke sproglige rettigheder har døve/hh børn og unge i Norden”, 

”hvordan ivaretar de nordiske land døve/hh barns språklige rettigheter” og ”hva slags tilgang 

til tegnspråklige språkrettigheter for barn i Norden”. Det blir et ettårig prosjekt som har 

hovedsete i OsloMET og NTNU. 

 

Lørdag 16.februar – workshop «veien videre» (halv dag felles og halv dag hver for seg) 



Þverholt 14, etage 3, i Félag heyrnarlausra (Døveforeningen) 

Kl 09.00-13.00 (fellesmøte DNR og NTN) 

• DNR og NTN – rolleavklaringer  

o DNR er et interessepolitisk organ som jobber for døve/hørselshemmede i Norden. 

Tegnspråk er en naturlig del av DNRs arbeid, men ikke hele. NTN er et språkorgan 

som jobber for tegnspråk i de nordiske landene. Veiene krysser derfor hverandre. 

NTNs kontaktorgan er ministerråd og DNRs kontaktorgan er NVC. 

o NTN har fokus på informasjonsarbeid, synliggjøring og språkstyrking.  

• Hvordan koordinere samarbeidet mellom DNR og NTN? 

o Det ble diskutert om NTNs system skal endres så NTN følger sekretariatet som det 

gjøres i DNR. Dette betyr at NTNs sekretariat blir i Norge 2018-2022. Forslaget ble 

forkastet og NTN følger sekretariatsystem som i Nordisk ministerråd fordi de jobber i 

kortere perspektiv (tre-fem år). DNR jobber i mye lengre perspektiv. NTN orienterer 

DNR om hvem som er deres kontaktperson hver januar. I 2018-2022 blir DNRs 

kontaktperson Petter Noddeland og NTNs kontaktperson i 2019 er Hjördis Anna 

Haraldsdóttir.  

o Det ble avtale om fast rutine for utvekslinger av referat etter at møte er ferdig. NTN 

informerer om at de har en blogg.   

o DNR har søkt til kulturfestival fra kulturfond til nordplus og informerte Norge om de 

kan gjøre det samme.  

o Kan søke om  

§ Tegnspråklærerkonferanse (Norge) 

§ Finne ut hvor mange barn som har CI (Sverige)  

§ Hvordan behold kontakt etter leirene (Finland) 

§ Reklame om tegnspråk (Danmark) 

o Alle blir oppfordret til å tenke ut forslag til prosjekt. Det samarbeides om søknadene, 

men bytter på med hvem som står som hovedsøker.  

• Hvordan kan vi samkjøre når vi skal utarbeide tegnspråk i CEFR- Innledning ved DNR 

o Island og Finland har CEFR – skal sende til de andre nordiske landene.  

o Sverige er usikker. 

o Norge og Danmark jobber med saken.  

o Kan søke til Nordplus om å se på en felles ramme for CEFR (Danmark)  

 



• Nordisk seminarium om tegnspråk og mobilitet.  Hvordan kan DNR og NTN samarbeide om 

seminar i høst.      

o DNR tar kontakt med Maria om seminaret. NVC skal ha seminar til høsten og skal 

samarbeide med DNR om det. DNR hjelper til med programformulering.  

Kl 13.00-16.00 (DNR alene) 

Sak 03/19  Godkjennelse av referatet fra Oslo 15.-16.november 2018 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 04/19 Representasjoner 

Sverige: Handlingsplan for folk med funksjonsnedsettelse.  

Kommentar: Har invitert folk fra store firma. De snakket om hvordan de kan ansette folk i sine firma. 

Bra konferanse, men er preget av selvskryt.  

Etterpå dette var det gruppearbeid. Det var fire/fem personer i hver gruppe med hørselshemmede, 

synshemmede og andre funksjonshemmede. Har veldig helseperspektiv  - ikke ansett 

funksjonshemmede pga kompetanse.  

Vedtak 

Tas til etterretning  

Sak 05/19 Vikingkveld i WFD 

Lars og Petter skal lage en liten arbeidsgruppe.  

o Tar kontakt med Phillipa  

o Må ha plass til 200 personer 

o Vi inviterer folk på WFD kongress 

o Vi inviterer 15 cirka hver 

o Sterke fargebånd 

o Alle tar med alkohol, norsk, dansk, osv 4 liter 

o Alle tar med sin mat 

o Historie (Lars har ansvaret) 

o Alle skal ha DNR klær. Norge skal skaffe det 

WFD 

• Danskene har gitt 20.000 kr til WFD. 



• Hjordis og Lars Bergmann ble forslått fra Norden som WFD styremedlemmer.  

Støtte til Grønland: 

- Island kan søke til Den nordatlantiske fonden i forbindelse med kulturarbeid. Her kan 

man søke om midler til mobiltelefoner Island samarbeider med danskene.  

- NVC har sagt at vi får mindre støtte pga. Grønland. Vi prøver å søke igjen, men sender en mer 

detaljert søknad nå. Ny organisasjon, få døve som bor spredd. 

Fokusområde på  Island – flere områder, blant annet ungdommer.  

 

Disse ble drøftet under fri samtale 

- Nordisk funksjonshemmede råd – det undersøkes om vi kan komme oss inn.   

- Minoritetsspråk konferanse. Alle minoritetsspråkene møtes – tegnspråk bør være med.  

- Fast tema hver gang vi har møte – av og til med inviterte eller ikke.  

- Norge skal lage informasjonsskive om DNR. Kort med link til nettsiden.  

 

Neste møte 10.-11. oktober i Malmø (NUS 11-13)  

 


