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Svarskjemaet
Norges Døveforbund svarer JA på spørsmålene 1-3.

Kommunale /fylkeskommunale råd
Norges Døveforbund har et  organisasjonsmønster som består i at de lokale døveforeningene
stort sett dekker hele fylkeskommuner. Det vil for vår organisasjons del ikke være mulig å
delta aktivt i råd  i de mange små  kommunene rundt i landet, men samtidig er vi svært opptatt
av at hørselshemmede (døve/tunghørte) skal sikres "åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i
saker  som er  av særlig betydning for dem". Vi mener at vi neppe vil ha muligheter til å oppnå
dette i rimelig grad gjennom  annet enn  fylkeskommunale råd, unntatt når det gjelder de største
byene.

Kombinerte råd
Vi er enig i det som er nevnt i St.meld. nr. 40, og som også departementet synes å ville
foretrekke, nemlig at det bør opprettes  felles  råd for eldre og mennesker med
funksjonsnedsettelser. En stor del av de gruppene som interesseorganisasjonene skal
representere er eldre mennesker, og omvendt har eldre mennesker som regel
funksjonsnedsettelser som har sammenheng med redusert syn, hørsel, fysisk førlighet og
lignende.
Når kommunale eldreråd allerede er lovfestet, kan det kanskje være en løsning at man  i tillegg
oppretter felles fylkeskommunale råd.
For øvrig kan vi være enig i vurderingen av betegnelsen  "bruker ",  som innskrenkende og
dermed uheldig, - den antyder en ikke fullverdig borger.
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Tilgjengelighet
(Departementets merknad til § 1, siste setning)
Dette er et nøkkelord for mange, men dessverre nesten alltid forstått slik at det gjelder heis og
ramper for rullestolbrukere (jfr. handikap-symbolet).
Norges Døveforbund vil derfor nytte anledningen til å påpeke at det for døve og tunghørte
(hvorav mange alderdomsdøve) er spørsmål om kommunikasjons-tilgjengelighet. Mange
steder, ikke minst på offentlige kontorer, syke-, pleie- og aldershjem osv. møter man veggen
fordi det mangler T-slynge (for tunghørte), fordi ingen behersker tegnspråk og døvetolk ikke
er tilgjengelig. Slike problemer. er det svært viktig å kunne løse på lokalplanet, og dette må
defor bli en høyt prioritert oppgave for de fylkeskommunale rådene.
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