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I "Bibliotekreform 2014. Del II Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap
og kultur" leser vi i punkt 8.6: "Produksjonsstøtte til dagsavisen Punktnytt
og Døvblindes Ukeavis, der Foreningen Norges døvblinde i 2006 mottar
rundt 3,8 millioner kroner". Vi tør her gjøre oppmerksom på at det aldri
har eksistert noen "Døvblindes Ukeavis", men derimot et over 50 år
gammelt blad ved navn "Døvblindes ukeblad". Og det er nok det det siktes
til i utredningen.
I punkt 8.6.2. står det dessuten å lese: "Når det gjelder tilskudd til
produksjon og drift knyttet til tilbud til blinde og synshemmede, er Norsk
lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) et slikt kompetansemiljø.
Tilskuddsordningen kan overføres til NLB, samtidig som det gis
muligheter for en mer dialogbasert forvaltning av tilskuddsordningen."
Vi vet ikke om det sistnevnte sitatet også innbefatter bevilgningen til
Foreningen Norges døvblinde (FNDB). Men slik enkelte i
"kompetansemiljøet NLB" formulerte seg etter at de var kjent med denne
utredningen, før noen andre, kan det tyde på at i hvert fall NLB oppfatter at
bevilgningen til FNDB er tilskudd til produksjon av
punktskriftspublikasjoner - og at NLB ønsker hånd om den bevilgningen.
Det er derfor ved denne anledning betimelig å fortelle at den omtalte
"produksjonsstøtte"til dagsavisen Punktnytt og Døvblindes ukeblad
omfatter langt mer enn tilskudd til produksjon av disse produktene i
punktskrift. Bevilgningen dekker blant annet drift av en profesjonell
redaksjon med en redaktør og to journalister
. Og produktene kommer ikke
bare i punktskrift
, men parallelt i storskrift og på cd i DAISY
-format.
Innlesing og kopieringav DAISY- cd'er foretas av redaksjonen
, som har

tilhold i Arendal.

Når det gjelder trykkingen av de nevnte produkter i punktskrift, foregår
den ved og kjøpes av Designtrykkeriet AS i Bergen, tillike med trykkingen
av storskrift-utgavene. FNDB er følgelig ikke produsent av punktskrift,
men kjøper av slik tjeneste. Derfor må denne bevilgningen holdes strengt
atskilt fra de som gis til særskilt produksjon av punktskrift, og bør fortsatt
fordeles av ABM-Utvikling. For NLB er i hvert fall ikke oss bekjent,
"kompetent" på drift av en profesjonell nyhets- og ukebladredaksjon.
For øvrig vil Foreningen Norges døvblinde slutte seg helt og fullt til
høringsuttalelsen fra Offentlig utvalg for blindeskrift.
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