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Hvem er vi?
Aleksander Hjelle                                           Marte Kvinnegard                           René Stub-Christiansen
Veileder Veileder Leder

Hvorfor 
behov?

Noen fakta

• Enkelte døve vegrer seg for å anmelde straffbare
forhold (forskningsrapport NF 11/2010)

• 25% døve må slutte i jobben pga. diskriminering
(Totaljobs, USA)

• Rettsvesenet har urealistisk tiltro til tolkenes
formidling (NF 11/2010)

• Varierende kvalitet på opplæringen i og på
tegnspråk i skolen

• Manglende kunnskap om hørselshemming har i 
noen saker skapt tilleggsvansker i barnevernsaker

• Mye informasjon om rettigheter på nett er gitt på
tekst og kan gjøre det vanskelig å sette seg inn i 
regelverket hvis man ikke er lesesterk

Møte med justisdepartementet
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Hva er vi?
• Nasjonal rettshjelp som tar hensyn til døves 

kultur, identitet – dekker hele landet
• Sosialt entreprenørskap

• Saksbehandlere kan tegnspråk
• Erfaring med hørselsrelaterte problemstillinger, 

herunder audisme
• Vi ønsker å redusere risiko for rettstap hos døve 

og motvirke diskriminering ved å gi gratis 
rettshjelp til døve og hørselshemmede

Samarbeidspartnere:

Hvordan jobber 
vi?

Prinsipp: Hjelp
til selvhjelp!

• Vi prioriterer følgende saksområder:
• Arbeid og utdanning
• Offentlige rettigheter (nav etc.)
• Straffbare forhold
• Utlendingssaker
• Husleie og eiendom
• Erstatning

• Vi kan også ta imot andre saker og samarbeider med 
andre rettshjelpsorganisasjoner hvis kapasiteten eller
saksområdet faller utenfor.

• Alle saker må registreres elektronisk av hensyn til
dokumentasjon og statistikk

Avgrenset til
juridisk råd

• Vi kan ikke:
• Representere deg i en sak
• Delta i møter med motparten
• Utføre juridiske utredninger
• Skrive klager

Behov for juridisk bistand som nevnt ovenfor må 
henvises til advokatfirma, jf. hjelp til selvhjelp 
prinsippet. Foreløpig har vi inndelt slik:

Rådgivning Aktiv rettshjelp
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Åpningstider
Fra 1. november 2018:

Du kan sende inn din sak på www.dovrettshjelp.no

Fra 1. november 2019:
Du kan også booke skypemøter eller avtale 

personlig oppmøte tirsdager og torsdager 10-13 
via dovrettshjelp.no

NB: ingen dropp in! Må forhåndsavtales.

Booke skypemøter

Medlemsbasert

• Offentlig støtte kan innvilges fra 2020 hvis vi kan
dokumentere tilstrekkelig antall betalende medlemmer innen
utløp av 2018.

• Tilskudd i 2020 beregnes ut fra antall medlemmer i 2018

• Vi har valgt minstesats, kr 100 for 2018/2019.
• Deretter årlig medlemsavgift ca. kr 50 fra 2020*

• Vi er avhengig av din støtte! Unngå å tenke at dette ikke
gjelder deg – din innsats kan redde andre

• *Beror på myndighetenes krav til minstesats i 2020
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Hvorfor viktig å 
melde seg inn i 

kveld?

Innmelding 2018 – tilskudd 2020
Innmelding 2019 – tilskudd 2021

Endring i reglene fra 2019 gjør at vi ikke får tilskudd for alle nye medlemmer i 2019. Derfor er det viktig at du melder 
deg inn i dag slik at vi faktisk mottar støtte. Ikke vent til i morgen, da er det glemt. Vår mulighet til å motta offentlig
støtte er avhengig av hvor mange som melder seg inn innen utløp av 2018

Brukerveiledning
www.dovrettshjelp.no


