
  
                                          

  

 

 

  

Til Socialministeriet 

Kontoret for Handicap 

Att. Souschef Signe Maria Christensen 

 

Henvendelse vedrørende puljer og timebank under Den Nationale Tolkemyndigheds bevilling: 

 

Danske Døves Landsforbund (DDL), Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) og Høreforeningen vil med denne 

fælles henvendelse bede om at få nedlagt puljer (tidsbegrænset tolkning) og timebanksordningen som 

fastlagt i Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap af 9. juli 2013 (Nr. 927). DDL, 

FDDB og Høreforeningens medlemmer oplever, at puljerne og timebanksordningen fungerer 

uhensigtsmæssigt og begrænsende. 

Lov nr. 927 § 10 tilsiger, at der er tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer 

med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.  

§ 10 a fastslår, at der ydes bevillingsbegrænset tolkning til andre aktiviteter end i de i § 10 nævnte 

aktiviteter.  

§ 12 definerer, at brugere omfattet af den fælles tolkeløsning tildeles et antal timer årligt til tolkning, der 

ikke er omfattet af tidsubegrænset tolkning. Timerne placeres i en timebank. For døve og hørehæmmede 

er timebanken på 7 timer om året og for døvblinde 20 timer årligt. 

Det er § 10 a og § 12, som DDL, FDDB og Høreforeningen beder om bliver nedlagt. Det vil samtidig fjerne 

behovet for at have en afgrænsning af, hvilke områder der er omfattet af tidsubegrænset tolkning, da det i 

så fald vil være alle områder under DNTM.  

I DNTM’s årlige redegørelser fra 2010 og frem kan det ses, at hverken puljer eller timebank bliver brugt op. 

En fjernelse af timebank og puljer vil være udgiftsneutralt og kan holdes inden for rammerne af den 

nuværende samlede bevilling ved det samme eller lidt stigende aktivitetsniveau. Vores dialog med chefen 

for DNTM, Bo Kragelund, understøtter denne vurdering.  

DDL, FDDB og Høreforeningen ønsker timebanken og puljerne nedlagt og midlerne overført til 

tidsubegrænset tolkning jf. § 10. Det vil give den nødvendige fleksibilitet for tolkebrugere og fjerne unødige 

administrative barrierer. Med denne forenkling vil man kunne annullere bekendtgørelse nr. 1198 af 15.juni 

2014 (puljer), bekendtgørelse nr. 1533 af 27. december 2009 (timebank), bekendtgørelse nr. 774 af 27. juni 

2011 (timebank døvblinde) samt bekendtgørelse nr. 945 af 27. juli 2010 (tidsubegrænset tolkning).  

I er velkomne til at kontakte Per Fruerled, direktør for Danske Døves Landsforbund, på 20900664 for 

spørgsmål og uddybning.  

På vegne af DDL, FDDB og Høreforeningen 

Formand DDL   Formand FDDB Formand Høreforeningen 

Janne Boye Niemelä  Bjarne Hvidsten Majbritt Garbul Tobberup 

  


