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Referat af møde i Dansk Tegnsprogsråd 11.03.2021 kl.10.00-

12.00  
Zoom: https://zoom.us/j/91627010915?pwd=bzVISGc0NXdPdzlkT3VmTWZDRDZvZz09 

Dagsorden:  

 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde den 5. november 2020 (AB) 

2. Ny sammensætning i Dansk Tegnsprogsråd (JBN) 

3. Status over ADT’s opgaver og projekter (JBN og AB) 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 og budget 2021 (THA) 

5. Samspil mellem Dansk Tegnsprogsråd og Afdeling for Dansk Tegnsprog (THA og AB) 

6. Eventuelt 

  

Deltagere: Asger Bergmann (formand), Anette Thiesen (rådsmedlem), Jette Hedegaard Kristoffersen 

(rådsmedlem), Lars Knudsen (rådsmedlem), Julie Bakken Jepsen (rådsmedlem), Thomas Hestbæk An-

dersen (direktør for Dansk Sprognævn), Janne Boye Niemelä (medarbejder ved Afdeling for Dansk 

Tegnsprog) og Anna Sofie Hartling (medarbejder ved Afdeling for Dansk Tegnsprog). 

Afbud:  

1. Opfølgning på referat fra sidste møde den 5. november 2020 (AB) 

Referatet blev udsendt og godkendt på mail d. 17. november 2020 og er lagt på https://dsn.dk/tegn-
sprog/organisation/referater-fra-moderne-i-dansk-tegnsprogsrad. Hvis man har spørgsmål til opfølg-
ning, kan man komme med dem under dette punkt.  
 
Bilag 1 

 Referat fra sidste rådsmøde. 
 

Kommentarer:  

AB: Flere af punkterne i referatet fra sidste møde vil blive taget op under punkt 5. 

https://zoom.us/j/91627010915?pwd=bzVISGc0NXdPdzlkT3VmTWZDRDZvZz09
https://dsn.dk/tegnsprog/organisation/referater-fra-moderne-i-dansk-tegnsprogsrad
https://dsn.dk/tegnsprog/organisation/referater-fra-moderne-i-dansk-tegnsprogsrad
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2. Ny sammensætning i Dansk Tegnsprogsråd (JBN) 

Sagsfremstilling: Kulturministeren har udpeget AB som formand for Dansk Tegnsprogsråd og har desu-
den beskikket Julie Bakken Jepsen som nyt medlem i rådet. Velkommen til, Julie.   

Indstilling: Rådet bedes tage det til efterretning og vælge en ny næstformand. 

Kommentarer: 

Jette blev foreslået og valgt til ny næstformand.  

 

3. Status over ADT’s opgaver og projekter (JBN og AB) 

Sagsfremstilling: AB foreslår at vi benytter årets første møde til at gøre status over ADT’s opgaver og 
projekter. 

Indstilling: Rådet bedes tage det til efterretning og evt. drøfte det.  

Kommentarer:  

JBN bød Julie og velkommen og fortalte om ADT’s nuværende opgaver og projekter, herunder digitali-
seringsprojektet (digitalisering af videobånd med tegnsprogsindtalinger), projektet om offentlige myndig-
heders informationsformidling til tegnsprogstalende i Danmark, svartjenesten som vil have øget fokus i 
2021 (som følge af det resultatmål for ADT om at øge antallet af svar med 5 % som er beskrevet i 
rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Dansk Sprognævn) og projekt Nordisk TegnTube som har 
fokus på døve og hørehæmmede børn og unge i Norden. 
 
LK spurgte til hvordan ADT vil øge antal svar med 5 %, og JBN fortalte at vi bl.a. vil lave en reklamevideo 
for svartjenesten og et online åbent hus-arrangement hvor alle kan stille spørgsmål om dansk tegnsprog. 
 
JBJ spurgte hvorfor ADT ikke kan bedrive forskning i dansk tegnsprog, og THA svarede at ADT ifølge 
loven om Dansk Sprognævn kun må oplyse om dansk tegnsprog og sekretariatsbetjene rådet, men ikke 
forske. Dansk Tegnsprogsråd som er et politisk organ, har derimod mulighed for at kæmpe for at ADT 
får beføjelser til at forske. 

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 og budget 2021 (THA) 

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et årsregnskab for 2020 og et budget for 2021 for Afdeling for Dansk 
Tegnsprog. 

Indstilling: Rådet bedes tage budgettet for 2021 til efterretning.  

 
Bilag 2+3: 

 Årsregnskab 2020  
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 Budget 2021 

Kommentarer:  

THA fremlagde årsregnskab for 2020 og budget for 2021.  
Overskuddet fra 2020 på 125.546 kroner skyldes forskellige faktorer: 1) Coronarestriktionerne: ADT har 
fx kunnet bruge meget lidt på rejser og befordring. 2) Det væsentligste overskud er dog genereret af at 
der er tilført nogle penge fra DSN’s driftsomkostninger – bl.a. næsten 68.000 til digitaliseringsprojektet. 
Denne sum kommer fra nogle midler som DSN fik ved udflytningen til Bogense til at bevare kulturarv, 
og optagelserne er kulturarv. Overskuddet vil bl.a. blive brugt til at afklare samspillet mellem ADT og 
rådet, bl.a. til seminarer og dialogmøder, og til pr for svartjenesten. 
Personaleomkostningerne er højere i 2021 end i 2020. Det skyldes bl.a. at JBN som faglig leder af afde-
lingen har fået et helt rimeligt lønryk.  
 
 

5. Samspil mellem Dansk Tegnsprogsråd og Afdeling for Dansk Tegnsprog 

(THA og AB) 

Sagsfremstilling: Der er behov for at drøfte samspillet mellem DTR og ADT da der er et par centrale 

uklarheder som skal håndteres. Først og fremmest skal vi forsøge at finde svar på disse to spørgsmål:  

- Hvilket niveau fungerer rådets indspil på – på det strategiske og/eller det operationelle niveau? 

- Hvad betyder det at ADT skal sekretariatsbetjene DT? 

Af det vedlagte notat fremgår forslag til hvordan afklaringsprocessen kan foregå. Forslagene er udfærdi-
get af THA og ADT med input fra fhv. formand, Elisabeth Engberg-Pedersen. 
 
Bilag 4: 

 Notat om samspil mellem DTR og ADT. 

Indstilling: Rådet bedes kvalificere og fastlægge den videre proces. 

 

Kommentarer/beslutning: 

THA fortalte om udgangspunktet for notatet. 

Der var bred enighed om at det er godt at der nu er sat gang i en afklaringsproces. 

Første trin i processen er en revision af forretningsordenen, og AB, THA (med inddragelse af JBN og 

ASH) og JBJ påbegynder det arbejde, i første omgang via mailkorrespondance og siden via zoommøde 

eller om muligt til et fysisk møde. 
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6. Eventuelt 

AB spurgte om rådet og ADT ønsker at modtage mails med nyheder og information om tegnsprog – 
både dansk tegnsprog og andre tegnsprog. JHK pointerede at sådan har vi også gjort hidtil, og alle var 
enige om at det kun er en fordel at vi således kan holde hinanden orienterede. JBN sagde at vi også ofte 
bruger den slags informationer til nyhedsstof til hjemmesiden (dansktegnsprog.dk). 
 
Næste rådsmøde planlægges via mail/Doodle. 


