Referat af HB-møde i København
Sted:

Mødet holdes i Brohusgade

Dato:

8.-9.9 2017 Mødetid kl. 18 fredag d. 8.9 og slut kl. 15 lørdag d. 9.9

Tilstede:

Afbud:

Lars Knudsen (LK), Ole Rønne Christensen (ORC), Klaus Huse (KH), Michael
Olesen (MO), Bent Brøndum (BB), Nezahat Taskin (NT), Karin Mikkelsen (KM),
Mads Graversen (MG), André Kobberholm (AK), Nathalie Hein (NH), Birthe
Petersen (BP), Per Fruerled (PF)
BP afbud fredag, MG afbud lørdag.

Tegnstyrer:

Lars Knudsen (LK)

Referent:

Per Fruerled (PF)

Blok 1: Siden sidst og formalia
1.1
Velkomst og praktiske informationer
1.2
Referater m.m. underskrives
1.3
Opfølgning siden sidst
Blok 2: Politiske drøftelser
2.1
Opsamling på temadag – strategiske overvejelser om DDL
2.2
Nyt punkt: Døvefilm
2.3
Opfølgning på budget 2017
2.4
Fortsat uro på tolkeområdet
2.5
Børne- og ungeområdet
2.6
Aktiviteter i 2018

Blok 3: Sager til orientering, kommende møder og evt.
3.1
Orientering om afholdte møder og aktuelle sager
3.2
Status på projekter
3.2.
Evt. (20 min.)

Side 1 af 7

Blok 1: Siden sidst
1.1

Velkomst, præsentation og praktiske informationer

1.2

Referater m.v. underskrives
a. Underskrivelse gøres ved næste møde.

1.3

Opfølgning siden sidst
Der følges op på seneste referat. Vedrørende arbejdet omkring tolkevisioner, så er det
prioriteret at starte med at få sikret ret til tolkning i sundhedssystemet.
MG orienterede om, at Døveforeningen Midtvest nedlægges med udgangen af 2017.
I forhold til projekt Adgang med Tegn, så har der været møde med
Digitaliseringsstyrelsen og sundhed.dk for at få forklaret, at det ikke er en fyldestgørende
løsning.

Blok 2: Politiske drøftelser
2.1

Opsamling på temadag – strategiske overvejelser om DDL
Baggrund:
Temadagen tager to vinkler op, nemlig politisk kommunikation og interessevaretagelse
samt medlemsinddragelse og engagement. Under dette punkt samles op på temadagen
generelt, samværet med personalet og strategiske overvejelser om udviklingen af DDL’s
arbejde.
LK, ORC og PF har holdt et heldags formandsskabsmøde for at forventningsafstemme
og drøfte DDL’s arbejde. På den baggrund har PF udarbejdet en række scenarier for
udviklingen af DDL som inspiration til drøftelsen om DDL’s strategiske udvikling.
På baggrund af temadagens oplæg vil det også være naturligt at fortsætte den drøftelse
af DDL’s medlems- og foreningsstruktur, der blev påbegyndt på sidste HB-møde. Det vil
f.eks. være spørgsmål om medlemsstruktur, foreningsopbygning og lignende. Et
væsentligt spørgsmål er, hvordan HB kommer videre i processen. Skal der nedsættes
en arbejdsgruppe, et åbent møde eller noget helt andet, så der kan komme viden og
input til det videre arbejde?
Bilag: Scenariepapir
Indstilling:
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Der indstilles til, at HB på baggrund af temadagen, personalets input og scenariepapiret
tager en principiel drøftelse af udviklingen af DDL’s strategiske udvikling.
Det skal drøftes ideer om, hvordan DDL’s forenings- og medlemsstruktur kan udvikles
og det skal besluttes, hvordan den videre proces skal være.
Beslutning:
Der blev taget udgangspunkt i det udsendte notat og drøftelserne fra temadagens
debatter. Det er et stort ønske om at komme ind til kernen af DDL’s formål for at kunne
blive helt skarp på, hvad vi skal prioritere. Der er vilje til at gentænke alt med respekt for
DDL’s historie. Der er ikke trukket endelige beslutninger under punktet, men der blev
taget en lang og vidtgående drøftelse, hvor der blev luftet mange ideer og visioner for
fremtiden. Det aftales at fortsætte processen på kommende møder.
2.2

Nyt punkt: Døvefilm
Baggrund:
Døvefilm er taget af finanslovsforslag 2018, hvilket vil betyde en lukning.
Indstilling:
HB skal drøfte, hvordan sagen håndteres.
Beslutning:
Det besluttes at indhente ekstern sparring og rådgivning efter behov. Det besluttes
samtidig at prioritere sekretariatets ressourcer på indsatsen selvom det kan betyde
neddrosling af andre aktiviteter i perioden.

2.3

Opfølgning på budget 2017
Baggrund:
Som et fast punkt på dagsordenen gennemgås opfølgning på budgettet. PF redegør for
økonomien.
Bilag:
Budgetopfølgning 2017.
Indstilling:
Opfølgning på budget 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
Budgettet gennemgås.
Det bemærkes, at forventningen til indtægter fra staten, fonde m.fl. er nedjusteret med
ca. 1 mio. kr. Tilsvarende er udgifter nedjusteret tilsvarende. Nedjusteringen skyldes
færre projektudgifter i særligt Tegn Nu-projektet og Erasmus+ projektet. Det skyldes ikke
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mindre aktivitet, blot et lavere udgiftsniveau og manglende opkrævning fra
samarbejdspartnere i Erasmus + projektet.
2.4

Fortsat uro på tolkeområdet
Baggrund:
DDL har som bekendt udarbejdet et række visioner for tolkeområdet i samarbejde med
FDDB, Høreforeningen og DDU. Dem arbejder vi fortsat på at få gjort til virkelighed. Der
er dog fortsat uro på tolkeområdet. CFD tolkebooking kommer løbende med bastante
udmeldinger, hvilket skaber utryghed blandt døve. Der er også uro på fjerntolkeområdet
og endelig har der siden sidste møde været rygter om sager med uhensigtsmæssig brug
af jobcenterbevillinger. DDL er ikke bekendt med konkrete sager, men der er behov for
at have en principiel drøftelse af, hvordan DDL skal forholde sig, både til rygter og til
eventuelle konkrete sager.
Indstilling:
Der indstilles til, at HB drøfter DDL’s håndtering af rygter og eventuelle sager, der skaber
uro på tolkeområdet.
Beslutning:
HB slår fast, at virksomheders drift aldrig må baseres på misbrug af og indtjening fra
tolkebevilling.
Det aftales at melde følgende ud (formuleringen kan ændres, men indholdet er):
Tolkebevillinger må ikke misbruges til at sikre virksomheders drift. Justering af
tolkebevillinger må ikke ramme døves beskæftigelse.

2.4

Børne- og ungeområdet
Baggrund:
DDL’s hovedbestyrelse vedtog i 2016 at sætte fokus på børne- og ungeområdet. I den
forbindelse besluttede HB at arbejde for at døve børn kan få tegnsprogtilbud som et
specialpædagogisk tilbud.
Det viser sig fortsat vanskeligt at trænge igennem med DDL’s holdning til børn- og unge.
Derfor er der behov for at drøfte, hvad den nye HB’s holdning er til området, samt
hvordan strategien skal være på området.
I juni er der kommet en større amerikansk undersøgelse, der mener at vise, at CI- børn,
der har været ”udsat” for tegn/tegnsprog, har dårligere tale- og skrivesproglig udvikling
end CI-børn, der ikke har været udsat for tegn/tegnsprog. Undersøgelsen affødte kradse
svar fra en lang række forskere, der mener at undersøgelsens metode er mangelfuld. I
Danmark blev forskningen drøftet hos Loud, der også havde et par læserkommentarer.
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Decibel har i november en konference, hvor et af forskerne bag undersøgelsen kommer
og fortæller om resultaterne. Et bud er, at mange kommuner, CI-centre m.fl. vil være
tilstede til konferencen.
Bilag:
Notat med forskellige modeller på børne- og ungeområdet – beslutningsgrundlag for
tidligere beslutning.
Indstilling fra interessepolitisk konsulent.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/08/peds.2016-3489
http://loud.land/2017/08/30-amerikanske-forskere-i-oproer-over-ci-forskningsresultat/
http://loud.land/2017/08/kommentar-striden-mellem-tegnsprogsforkaempere-ogmodstandere-fortsaetter/
Indstilling:
Der indstilles til, at HB drøfter holdningen til børne- og ungeområdet og på den baggrund
fastsætter en strategi for det videre arbejde. Herunder også, hvordan DDL skal forholde
sig til den aktuelle debat om forskning på området.
Beslutning:
Det besluttes, at DDL fokuserer på at styrke relationen til ”døveskolerne” og andre
institutioner for døve børn. Samtidig prioriteres arbejdet omkring revision af
forløbsbeskrivelsen. DDL skal have fokus på indenlandsk og udenlandsk forskning om
døve og tegnsprog, så det kan formidles til beslutningstagere og embedsfolk.
2.5

Aktiviteter i 2018
Baggrund:
Med henblik på planlægning af budget for 2018 og planlægning af årshjul, skal det
allerede nu drøftes, hvilke ønsker HB har til kommende aktiviteter i 2018.
På nuværende tidspunkt ved vi, at der i slutningen af 2018 skal holdes
repræsentantskabsmøde. Derudover har der været aftalt foreningsseminar i samme
forbindelse. Det skal bekræftes, at det fortsat er planen. Såfremt foreningsseminar
fastholdes, skal der overvejes, hvordan det skal planlægges.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes tilbud som lørdagsskole, konferencer, døves nordiske
kulturfestival og lignende. Det er en blanding af aktiviteter, der afholdes af puljemidler og
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aktiviteter, der prioriteres politisk af HB og afholdes af DDL’s øvrige budget eller som der
søges fondsmidler til.
Bilag: Oversigt over foreslåede aktiviteter udsendes inden mødet.
Indstilling:
Der indstilles til, at HB kommer med ønsker for det kommende kalenderårs aktiviteter.
Beslutning:
Følgende forslag:
- Tegnsprogsdag
- Nordisk ældrerådsmøde i 2018
- Nordisk seniortræf 2019
- Foreningsseminar – måske i fællesskab med DDI/DDU
- Repræsentantskabsmøde
- Temadag for sek. og HB
- Ældrekonference – fremtidens boligformer
- Ældremotionstilbud
- DNKF18
- Konference om foreningsstruktur

Blok 3: Sager til orientering, kommende møder og evt.
3.1

Orientering om afholdte møder og aktuelle sager
LK orienterer om møde med Decibels nye sekretariatschef. Decibel fortalte om det
kommende AVT-projekt, herunder deres opgave med at evaluere og dokumentere
effekten af projektet.
LK fortæller, at Fredericia Tegnsprogsforening har været på besøg i august. Det var et
skønt besøg af mere end 40 gæster.
PF orienterer om møder med Ladylike og Tegnbølgen vedrørende muligheden for at
ændre vedtægter, således at foreningerne kan optages under DDL.
PF fortæller fra møde med DNTM om forankring af oversættelsesservicen fra Tegn Nu
projektet.
PF orienterer om møde med frivillige fra psykisk trivsel.
DDL skal lave en aktivitet på døves kulturdag. Det aftales at fokusere på kulturområdet.
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3.2

Status på projekter
Tegn Nu-projektet er i en positiv udvikling og der har senest været en workshop. HB gør
opmærksom på, at der skal ske en kvalitetssikring af oversættelser.
Der orienteres om, at Grønlænder-projektet udløber med udgangen af 2017. DDL har
ansøgt om et nyt, mindre projekt for grønlændere i Danmark.
PF fortæller om status på Erasmus+ projektet. Der er stor konference i Hamburg i maj
2018.

3.3

Evt.
Brugen af Podio: Det aftales, at der under ”opfølgning siden sidst” opsamles på de
væsentligste debatter på podio siden sidste HB-møde. LK har ansvaret til næste møde.
Det aftales desuden, at alle forsøger at lave endnu flere opslag på tegnsprog.
Ansvarsområder: Hvordan praktiseres det konkret? Aftalen er, at formanden er ansvarlig
for alle områder, og at der er ressourcepersoner i HB på hvert område. Har man særlige
interesseområder, så er man meget velkommen til at igangsætte initiativer.
Det aftales at nedsætte et strukturudvalg bestående af AK, KH og ORC. Udvalget skal
komme med forslag til procesplan for arbejdet omkring fremtidig struktur.
Det er desværre ikke alle frivillige i DDL projekter, der fra starten er medlem af DDL. Det
er selvfølgelig en målsætning, at deltagere bliver medlemmer, men ikke et krav for at
lave frivilligt arbejde.
Der er tilsyneladende flere velfungerende døve, der benytter muligheden for at få
ledsagerkort. HB opfordrer til at ordningen ikke misbruges.
Det drøftes om HB-møderne kan placeres om fredagen. Det aftales, at man indsender
overslag over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til PF inden næste møde.
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