Referat af HB-møde d. 23.-24.02 2018 i København
Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne-Christensen (ORC), Klaus Huse (KH),
Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Bent Brøndum (BB) Nathalie Hein
(NH), Per Fruerled (PF)
Afbud: Nezahat Taskin (NT) Karin Mikkelsen (KM) Mads Graversen (MG), Birthe
Petersen (BP)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Opfølgning på arbejdsprogrammet
4. Frivilligpolitik
5. Tilbud til døve børn i Danmark
6. Godkendelse af revideret regnskab 2017
7. Budgetopfølgning 2018
8. Foreningsgruppens arbejde og drøftelse om medlemsstruktur
9. Opfølgning på tolkeområdet
10. Status på DNKF’18
11. Castberggårds repræsentantskabsmøde
12. Orientering om henvendelser og møder
13. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
Orientering om Castberggårds repræsentantskabsmøde flyttes til selvstændigt punkt.
2. Opfølgning på sidste møde
- Døves kulturdag 2019: Der er sendt forespørgsel ud i formandsnetværket. Foreløbig
er der en forening, der muligvis er interesseret. LK har aftalt møde med foreningen i
starten af marts for at afklare nærmere.
- Arbejdet med Masterplan er ikke igangsat endnu. Der er overvejelser om, hvordan
det kan forankres bedst muligt. Det kan muligvis være en arbejdsgruppe med
frivillige. Samtidig tages kontakt til det skotske forbund for at høre nærmere om,
hvordan deres masterplan er blevet skabt.
LK og NH deltager i en evt. arbejdsgruppe fra HB.
3. Opfølgning på arbejdsprogrammet
Baggrund:
På Landsmødet 2017 blev det strategiske arbejdsprogram vedtaget. Det er vigtigt, at der
med jævne mellemrum følges op på programmet for at sikre at Landsmødets
beslutninger efterleves.
Sekretariatet vil på HB-mødet sætte de igangværende aktiviteter i relation til de enkelte
indsatsområder.
Bilag: http://ddl.dk/fileadmin/user_upload/Editor/PDF_filer/Strategi-final3.pdf
Indstilling:
Der indstilles til, at HB gennemgår arbejdsprogrammet med henblik på at vurdere om det
igangværende arbejde er i overensstemmelse med HB’s prioritering.
Beslutning:
Arbejdsprogrammet blev gennemgået. Det er generelt oplevelsen, at vi er godt med,
men det er samtidig tydeligt, at indsatserne fordeler sig skævt på de enkelte områder.
Det ses blandt andet ved at ”solidaritet” er meget godt dækket ind selvom det ikke
nødvendigvis er det mest presserende område. Det skyldes, at det er inden for dette
område, at det er nemmest at søge projekter og fonde.
Særligt området ”dansk tegnsprog” skal vi være opmærksomme på at få sat aktiviteter i
gang på. Det undersøges om, der kan etableres en arbejdsgruppe, der kan søsætte
aktiviteter.
Samtidig skal det overvejes, om DDL kan arbejde for at sikre, at tegnsprogsundervisere
er certificerede, f.eks. i forbindelse med undervisning på arbejdspladser.
4. Frivilligpolitik
Baggrund:
DDL har glæde af mange frivillige, hvilket giver mulighed for at afvikle en lang række
aktiviteter. For at sikre den bedst mulige oplevelse for både frivillige og DDL har
sekretariatet udarbejdet forslag til en frivilligpolitik, der beskriver retningslinjer for
samarbejdet.
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Det vedlagte udkast er lavet i samarbejde med DDU, så der skabes ensartede
retningslinjer. Udgaven udbygges desuden med afsnit vedrørende forsikring af frivillige
og principper for indhentning af relevante attester.
Bilag: 1. udkast til frivilligpolitik
Indstilling:
Der indstilles til at HB tager frivilligpolitikken til efterretning.
Beslutning:
I forbindelse med ”frivillig aftale” skal det indføres, hvilke etiske retningslinjer der gælder
for den specifikke opgave.
I forbindelse med introduktionen af de frivillige skal der også orienteres om loyalitet
overfor DDL i forbindelse med projektet.
HB godkender forslag til frivilligpolitik for DDL.

5. Tilbud til døve børn i Danmark
Baggrund:
LK har siden sidste møde været på besøg på landets døveskoler. Derudover har der
været et møde med en gruppe af døve forældre om mulige tilbud. Endelig er arbejdet
med revision af forløbsbeskrivelsen igangsat. LK giver en orientering om området.
Indstilling:
HB tager LK’s orientering til efterretning og drøfter hvordan området håndteres
fremadrettet.
Beslutning:
LK og JN fra sek. har været på besøg på de tre tilbageværende ”døveskoler”. Det er
oplevelsen, at de børn, som går på skolerne i stor stil har tillægshandicap og kun i
begrænset omfang behersker reelt dansk tegnsprog. To af skolerne har VISOforpligtelse til at rådgivere kommunerne. De fortæller, at kommunerne prioriterer
taletræning og enkeltintegrering, hvilket også vurderes at være hørende forældres
ønsker. Skolerne fortæller, at de ikke rådgiver om tegnsprog som alternativ, da det ikke
efterspørges.
Der er kontakt til en gruppe døve forældre i hovedstadsområdet om ønsker til fremtiden.
Det er en svær tid, da der ikke er reelle tilbud til børnene. Samtidig er gruppen af børn
så lille, at det ikke umiddelbart virker realistiske at oprette selvstændige tilbud. Der
holdes kontakt til forældregruppen, for at se om der kan opstå muligheden for at lave
forskellige tiltag, som kan give tilbud til børnene.

6. Godkendelse af revideret regnskab 2017
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Baggrund:
DDL’s regnskab for 2017 er nu revideret. På HB-mødet gennemgås de væsentligste
resultater og bemærkninger fra revisor.
Bilag: Årsrapport og specifikationer for 2017 (eftersendes)
Indstilling:
HB godkender årsregnskab 2017
Beslutning:
Regnskabet godkendes med ros.
7. Budgetopfølgning 2018
Baggrund:
Opfølgning på budget 2018 gennemgås med fokus på ændringer i forhold til det
vedtagne budget.
PF orienterer om forventede ændringer i tilskudsbetingelserne for Tips- og Lotto i 2018
samt om forventede konsekvenser for tilskuddet, når 1866’s omsætning ændrer sig som
følge af tolkecentrerets lukning.
Bilag: budgetopfølgning 2018
Indstilling:
HB tager budgetopfølgningen til efterretning. HB drøfter ideer til, hvordan økonomien i
fremtiden kan forberedes.
Beslutning:
Budgetopfølgningen tages til efterretning. Det aftales, at der udsendes budgetopfølgning
én gang i kvartalet.
PF orienterer om forventede konsekvenser af ændrede tilskudsbetingelser for Tips- og
lottomidlerne samt ændringerne i 1866’s økonomi som følge af lukningen af
tolkecentreret. I de nye tilskudsbetingelser bortfalder kravet om medlemskab af DH.
Puljen vil derfor være åbne for flere organisationer. Nye ansøgere skal dog opfylde en
række betingelser. Det vises ikke, hvor mange flere der kan forventes at søge og som
opfylder kriterier. Det kan dog i sidste ende betyde et fald i DDL’s tilskud at pengene
potentielt skal fordeles mellem flere.
Omsætningen i 1866’s tolkecenter har i de nuværende kriterier talt med i DDL’s
tilskudsgrundlag. Ved lukningen vil den omsætning bortfalde, hvilket vil betyde en
markant nedgang i DDL’s tilskud fra tips- og lottomidlerne. Der er et par års forsinkelse
inden det slår igennem, men det er afgørende at der findes andre indtægtskilder.
Det aftales, at det er et tilbagevendende punkt på dagsordenen, hvordan fremtiden
håndteres. Blandt andet skal det overvejes om DDL kan være forretningsdrivende eller
øge indsamlingsmidlerne.
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På næste møde fremlægges handlingsplan for økonomisk sikring i fremtiden. Der
oprettes en debat på podio, hvor alle kan komme med ideer til løsninger.
8. Foreningsgruppens arbejde og drøftelse om medlemsstruktur
Baggrund:
ORC, KH og AK er i fuld gang med at forberede foreningsgruppens aktiviteter i løbet af
året. Gruppen orienterer om deres arbejde. Som understøttelse af gruppen arbejde skal
drøftes om HB ønsker at komme med forslag eller ideer til en kommende
medlemsstruktur. Som grundlag orienterer PF om udvikling i medlemstal og erfaringer
med den ændrede medlemsstruktur for unge under 30 år.
Indstilling:
HB drøfter medlemsstruktur og tager foreningsgruppens orientering til efterretning.
Beslutning:
Der er ros til foreningsgruppens oplæg og gruppen fortsætter arbejdet. På den
kommende turne, skal der spørges ind til behovet for medlemskort og overvejelse om
støtteforening, som alternativ for de medlemmer, der ønsker et mere direkte
medlemskab af DDL.

9. Opfølgning på tolkeområdet
Baggrund:
Siden sidste møde har der været en forskellige tiltag i forhold til tolkeområdet. Der
orienteres om udviklingen og det overvejes om der er behov for revidering af DDL’s
indsats.
Indstilling:
HB tager orientering til efterretning og drøfter om der skal ske tilpasning af den aktuelle
indsats.
Beslutning:
Følgegruppe:
LK orienterer om Socialministeriets følgegruppe vedrørende tolkeområdet. Den
arbejdsgruppe, som følgegruppen skal understøtte, har fået et kommissorium, der
beskriver opgaverne. Her fremgår det at der er fokus på hullerne i forbindelse med
sektoransvar, men også på at sikre et mere omkostningseffektivt indkøb. DDL er meget
opmærksomme på at ændringer ikke må få negative konsekvenser for tolkebrugerne. Vi
bringer vores fælles tolkevisioner på banen i arbejdet.
Der er kontakt til de øvrige brugerorganisationer samt tolkeleverandører og
tolkeforeninger om deltagelsen i følgegruppen.
STUK:
DDL og DDU har modtaget brev fra STUK om ansvar og pligter ved tolkebevillinger.
STUK har lavet et eftersyn i efteråret og mener at have fundet enkelte eksempler på
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ukorrektheder i fakturering i forbindelse med tolkning. Der henstilles til at
tolkevirksomhederne gensælge tolk ved aflysninger. Samtidig gøres det klart at
tolkebrugeren har pligt til at tjekke fakturaen for at sikre, at det opkrævede svarer til det
leverede.
DDL er enig i, at der ikke må ske fejl i fakturering og dokumentation, men vi er bekymret
for at stramninger vil betyde øget besvær og administration for tolkebrugerne. Det må
ikke ske.
Orientering om jobtolkning i Københavns Kommune:
Københavns Kommune har skærpet reglerne for bevillingen til jobtolkning. Blandt andet
omlægges der til, at tolkevirksomhederne ikke direkte kan afregne med kommunen, men
tolkevirksomheden skal fremover afregne med tolkebrugerens arbejdsgiver, der så skal
få refusion fra kommunen. Det forringer døves mulighed for at komme på
arbejdsmarkedet.
Notat om udbudsregler:
Som opfølgning på møde med advokat om udbudsregler skal det besluttes om der vil
betales for et notat om udbudsregler på tolkeområdet. HB stemmer for den
ubudgetterede udgift. Det forventes at være i omegnen af 25.000 kr.
Fjerntolkning:
Der kommer løbende henvendelser om at fjerntolkemulighederne er blevet forringet med
det seneste udbud. DDL mener, at det skal være muligt at benytte fjerntolkning, når
behovet er der, ikke når der er en ledig tid. Derfor bør der være krav om ledig kapacitet,
så døve kan få nemmere adgang.
Opsamling:
Generelt er det DDL’s oplevelse, at administrationen af tolkebevillinger på tværs af
områder strammes. Det er fornuftigt at skabe arbejdsgange, der forhindre fejl og
misbrug, men det er afgørende, at døves mulighed for tolk ikke forringes og
besværliggøres yderligere.
Det besluttes, at den vigtigste prioritet lige nu er følgegruppen.
10. Status på DNKF ’18
Baggrund:
Arbejdet med planlægning af DNKF ’18 er i fuld gang. Programmet er nogenlunde på
plads, antallet af frivillige er snart på plads og der er efterhånden kommet en del
tilmeldte. Der gives samtidig en status på økonomien. Projektleder Jette H. Zehntner
kommer og orienterer om status.
Bilag:
Budgetopfølgning DNKF (eftersendes)
https://docs.wixstatic.com/ugd/951d5d_ae551efee98f44958928c97e1f0962ed.pdf
https://www.dnkf18.com
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Indstilling:
HB tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Der er ros til JHZ for styring og program. Det aftales, at HB gør en aktiv indsats for at
dele reklame for DNKF, når der er opslag på facebook.
11. Castberggårds repræsentantskabsmøde
I forbindelse med formandsnetværkets møde bad formændene om, at DDL laver en
intern udmelding om DDL’s holdning til de foreslåede vedtægtsændringer, som skal
behandles på det kommende repræsentantskabsmøde.
LK orienterer om baggrunden for strukturændringen i forhold til selvstændigt
ejendomsselskab og om bestyrelsens proces om ændringsforslaget af vedtægter.
Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer viser, at HB på mange områder ikke er
enig i forslagene. Det aftales, at sek. gennemgår forslaget igen og udarbejder DDL’s
forslag til ændringer. CBG’s formand og DDL’s repræsentant indkaldes til møde om
sagen.
Det aftales, at ORC og AK deltager for DDL i repræsentantskabsmødet.
12. Orientering om henvendelser og møder
Dansk Sprognævn, og herunder afdelingen for Dansk tegnsprog, skal flytte til Bogense.
LK deltager i møde i Dansk Tegnsprogsråd, hvor sagen drøftes.
Medieforhandlingerne er i gang. LK og JN fra sek. har været til en række møder med
Alternativet, SF, DF og Socialdemokratiet samen med Høreforeningen. Partierne er
positive over for vores ønsker, men afventer regeringens udspil. Udover DDL og
Høreforeningens indsats er DH også i gang med at arbejde på området. Det bemærkes,
at det er vigtigt at huske at sikre tilgængelighed på mediernes app’s.
PF orienterer om asyl-projektet.
LK orienterer om DDL’s udpegning til Døvefilms bestyrelse. Bestyrelsen er endnu ikke
godkendt af Socialministeriet.
PF fortæller, at der er planlagt en arbejdsmarkedskonference i forbindelse med Tegn
Nu.
LK orienterer om kommende DNR-møde i København. Fredag aften vil der være åbent
hus, hvor medlemmerne kan komme og tale med de nordiske døvepolitikere. Det er
sidste ordinære DNR-møde inden DNKF’18, hvor formandskabet for DNR overdrages til
det norske døveforbund.
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PF fortæller om forslag til projekt målrettet coda-børn. HB finder, at der generelt er god
gavn af, at coda-børn mødes med andre coda-børn og evt. får oplæg fra voksne codabørn. Umiddelbart vurderes der ikke at være behov for en decideret voksen-ven ordning.
PF fortæller om planerne for folkemødet. Der er fokus på at få vist så meget tegnsprog
som muligt. NH vil gerne deltage fra HB.
AK fortæller om DD3-foreningsseminariet. Det er planlagt i slutningen af november og
det vil være en god ide at holde HB-møde fredagen op til arrangementet.
13. Evt.
Der er kommet meddelelser om, at der er problemer med akut-app’en i Vestsjælland.
Samtidig forlyder det, at der ikke kommer svar, når der sendes sms til akut-nummeret.
Det undersøges.
Der rejses forslag om hædersbevis i forbindelse med medlemskab i f.eks. 25 år, 40 år
osv. Det undersøges hvad der kan lade sig gøre, men udgangspunktet er, at det er
foreningernes opgave.
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