
 Skýrsla stjórrnar Félags heyrnarlausra frá aðalfundi 2021 til aðalfundar 2022. 
 
Geðheilbrigðisverkefnið 
Styrkur frá heilbrigðisráðuneytinu að útbúa fræðsluefni um geðheilsuna. Hægt 
að skoða á heimasíðu félagsins. 
 
ÍTM stafrófið gefið í alla leikskóla landsins 
ÍTM stafrófið teiknað upp af barnshendi döff barns þegar það stafaði ÍTM 
stafrófið.  
 
Málstefna ÍTM 
Fulltrúi félagsins átti sæti í verkefnahóp sem fékk það verkefni frá mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu að útbúa málstefnu íslenska táknmálsins. Lauk 
þeirri vinnu í mars 2021 og fékk ráðherrann Lilja Alfreðsdóttir ÍTM málstefnuna 
afhent og kynningu á því. Samkvæmt svörum frá ráðuneytinu er beðið eftir að 
málstefnan fari í samráðsgátt.  
  
Málnefnd ÍTM 
Fulltrúi félagsins hefur sótti fundi í málnefnd um ÍTM, þar sem málnefndin var í 
skuld í rekstri í lok ársins 2021 tók nefndin þá ákvörðun að skera niður í rekstri til 
að rétta reksturinn af. Málnefndin tók fulla þátttöku í verkefninu TegnTube sem 
er samnorrænt verkefni þar sem útbúið er fræðsluefni um táknmálin á 
norðurlöndum. Vefurinn fer formlega í notkun í maí 2022. Ásamt því hefur 
málnefndin tekið fullan þátt í NTN (Nordisk Teckenspråk Netverk) samstarfinu.  
 
Uppfærsla á 112 appinu  
Smáforritið 112 var uppfært, gerðar voru breytingar á aðgengi og myndum, 
bætt við ensku, bætt við fræðsluefni um ofbeldi og eru öll myndböndin textuð. 
 
Blaðamannafundir táknmálstúlkaðir 
Upplýsingafundir vegna Covid, eldgos, jarðskjálfta og aurskriðu voru 
táknmálstúlkaðir.  
  
RÚV 
Kvöldfréttir, september 2021 var brotið blað í sögu aðgengis hjá RÚV þar sem 
kvöldfréttir RÚV eru nú aðgengilegar með táknmálstúlkun á RÚV.  
Stjórn félagsins harmar samtímis að táknmálsfréttir hafi verið lagt niður eftir 
áratuga þjónustu alla daga, allt árið. 
KrakkaRúv, september 2021 var hafist við að táknmálstúlka KrakkaRúv.  
 



ÖBÍ 
• Formannafundir ÖBÍ haldnir á c.a 6 vikna fresti og hefur formaður 

félagsins tekið þátt í þeim. 
• Tengslafundur notendaráðs sveitarfélaga, formaður situr sem varamaður 

í notendaráði Kópavogs og hefur tekið þátt á þeim fundum fyrir fulltrúa 
notendaráðs sveitarfélaga á Íslandi.  

• Stefnuþing ÖBÍ var haldin í byrjun apríl, framkvæmdastjóri og formaður 
tóku þátt fyrir hönd stjórn félagsins.  

• Aðalfundur ÖBÍ var haldin í byrjun október 2021. Þuríður Harpa var 
endurkjörin.  

  
Covid.is 
Félag heyrnarlausra átti í samskiptum við þá sem héldu utan um www.covid.is 
varðandi að táknmálstúlka ákveðna hluti síðunnar. Upplýsingar og reglur voru 
oft fljót að breytast en almennar grunnupplýsingar um Covid hafa verið 
aðgengilegar á ÍTM.  
 
Hagmuna- og baráttumál 
Félagið hefur einbeitt sér að nokkrum hagsmunamálum á liðnu tímabili en rólegt 
var þó með haustinu og að aðdraganda kosninga og nýrrar ríkisstjórnar. Þekking 
lögfræðngs félagsins á málefnum döff og ítm hefur verið byggð upp sem er 
dýrmæt verðmætasköpun fyrir félagið. Helstu málefni sem hafa verið unnin eru;  

• Kæra til mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem nú er barna- og 
skólamálaráðuneyti vegna táknmálsumhverfsins á Sólborg. Úrskurður 
ráðuneytisins er væntanlegur í maí.  

• Túlkun í atvinnulífi, félagið sendi bréf á forsætisráðherra vegna úrskurðar 
kærunefndar jafnréttismála vegna synjunnar á atvinniviðtali vegna 
heyrnarleysis. Óskað eftir afstöðu forsætisráðherra vegna jafnréttis þeirra 
sem reiða sig á ÍTM í vinnumarkaðinum.  

• Réttur til örorkubóta hjá TR, lögfræðingur er að vinna með 
stjórnsýsluvkörtun vegna þess að sumir döff fá synjun á umsókn sinni að 
örorkubótum á meðan aðrir fljúga í gegn án frekari athugasemda. Meðal 
annars eru rök TR þau að umsækjandi sé enn í endurhæfingu eða metið 
sé að ekki sé búið að fullreyna endurhæfingu.  

• Fjartúlkun, formaður og lögfræðingur fóru á fund með Áslaugu Örnu í 
byrjun apríl þar sem farið var yfir baráttu félagsins að tryggja myndsíma- 
og fjarskiptatúlkun. Niðurstaðna má vænta í byrjun maí.  

• Textun og mennta- og menningarmálaráðuneyti, unnið var með 
ráðuneytinu og starfshópi þar að tryggja textun á öllu innlendu efni. 
Næstu skref voru þau að ráðuneytið og starfshópurinn ætlaði að kalla 



eftir fund með fjölmiðlanefnd en töf hefur orðið á því og málin komin á 
nýjan stað vegna breytinga á ráðuneytum og starfsmannamálum hjá 
ráðuneytinu. 
 

 Erlent samstarf 
• DNR, tveir fundir á liðnu tímabili. Haustfundur DNR var í Stavanger í 

Noregi í aðdraganda að Norrænu menningarhátíð döff sem verður 
sumarið 2022 í Stavanger. Vorfundurinn tók óvænta stefnu og var haldin 
á Íslandi í mars 2022 ásamt DNUR. Nú er hafin undirbúningsvinna við að 
Ísland taki við formennsku DNR og DNUR ásamt því að undirbúa norrænu 
menningarhátíðina sem verður á Íslandi sumarið 2026.  

• EUD, aðalfundur EUD verður í lok maí og munu tveir fulltrúar fara fyrir 
hönd stjórnar Fh. Á fundinum verða kosningar í stjórn EUD, kosið verður 
um formann, varaformann og meðstjórn.  

• WFD, stjórn Félags heyrnarlausra bauð Hlíðaskóla og SHH að fá pláss á 
WFD conference sem haldin var á netinu frá Bangkok. Hvert aðildarfélag 
WFD fékk 6 sæti á ráðustefnunni. Einn frá SHH þáði plássið í boði félagins. 
Formaður félagsins tók líka þátt í ráðstefnuninni ásamt hópumræðum. 

• WEBINAR, formaður félagsins hefur tekið þátt í EUD webinar og WFD 
webinar um ýmis málefni, má þar meðal annars nefna aðgengi döff að 
vinnumarkaðinum og tekið þátt í könnun, hvernig staðan er á málefnum 
döff flóttafólks frá Úkraínu,  

• AUDISM, netfræðsla í vegum sænska döff félagsins um AUDISM sem var í 
fjórum hlutum. 
 

Annað 
• Félag heyrnarlausra tryggir þátttöku fulltrúa frá Íslandi í stjórn WFD með 

því að greiða ferðakostnað. 
• Félag heyrnarlausra styrkti málefni döff í Úkraínu með 1.700 evra styrk til 

WFD, þau síðan koma styrknum beint í samtakanna í Úkraínu.   
• Samskipti við félagsmálaráðuneytið, Unicef og Rauða krossinn vegna döff 

flóttafólks frá Úkraínu. Félagið búið að upplýsa um rétt döff flóttamanna 
og bent var á samning SÞ um rétt fólks með fötlun.  

• POWER 2023, stjórn Fh hefur samþykkt að kaupa sýninguna POWER vorið 
2023. Sýningin er döff VV leiksýning frá leikhúsinu Crea í Svíþjóð.  

• Stjórn Fh hefur tryggt leiðbeinanda fyrir döff barnamót í Danmörku og 
Sviss fyrir íslenska þátttakendur. 

• Félagið hefur verið í samskiptum við ÖBÍ vegna skuggaskýrslu SÞ samning 
um rétt fólks með fötlun, félagið notaði punktanna frá DNR, EUD og WFD.  


