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Høringsuttalelse – ny straffeprosesslov (NOU 2016:24) 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 62 500 medlemmer. 
14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial 
isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, 
mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag. Gruppen av 
hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser at det i 
2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2 

 
HLF benytter seg av muligheten til å komme med en uttalelse til høringen på NOU 2016:24 Ny 
straffeprosesslov. Høringsuttalelsen konsentrerer seg om problemstillingen tilknyttet bruk av 
ny teknologi, da i særdeleshet opptak av lyd- og bilde, samt forslaget om økt bruk av fjernavhør 
og videokonferanser.  
 
Oppsummert mener HLF at:  

 Anvendelsen av lyd- og bildeopptak må ikke innebære et yrkesforbud for 

hørselshemmede jurister, advokater og dommere.  

 Den tekniske gjennomføringen av lyd- og bildeopptak er av god kvalitet, og at det 

tilrettelegges for hørselshemmede.  

 All bruk av opptak fra lavere rettsinstans, fjernavhør og videokonferanser i høyere 

rettsinstanser må tekstes.  

Opptak av lyd- og bilde, og gjenbruk av dette (Kap 6, i særdeleshet underkap 6.5) 
Straffeprosessutvalget har levert en innstilling med forslag som kommer til å endre hvordan 
straffeprosessen gjennomføres, for alle parter. Her er det viktig at endringene ikke innfører nye 
barrierer for personer med nedsatt hørsel. Dette gjelder i særdeleshet forslagene til bruk av ny 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi.  
 
Slik vi vurderer det er det gode argumenter for at det skal tas både lyd- og bildeopptak av 
forhandlingene i retten. Faren for kommunikasjonsmisforståelser er større for personer med 
nedsatt hørsel, og her vil bilde- og lydopptak av forhandlingene i retten gi en større rettsikkerhet 
i den forstand at det er mulig å gå tilbake for å sjekke hva som ble sagt og hva som ble 
oppfattet.  
 
Anvendelsen av teknologi som lyd- og bildeopptak innebærer noen spesifikke utfordringer for 
hørselshemmede. Slik vi forstår utvalget er det foreslått at lyd- og bildeopptak skal kunne 
gjenbrukes av ankeutvalgene til silingsavgjørelser og at det åpnes for gjenbruk av vitnemål fra 
tingretten i høyere rettsinstanser. HLF er bekymret for at den tekniske gjennomføringen kan 
føre til hindringer som medfører et yrkesforbud for hørselshemmede jurister, dommere, 
dommerfullmektiger, advokater med flere. Videre kan dette vanskeliggjøre at hørselshemmede 
kan tjene som lekdommere. Anvendelsen av lyd- og bildeopptak må tilrettelegges slik at alle 
involverte får med seg det som blir vist og sagt. 
  
For at hørselshemmede skal kunne nyttiggjøre seg av lyd- og bildeopptak er det ofte 
nødvendig at utstyret kan brukes sammen med hørselsteknisk utstyr som for eksempel 

                                                
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult 
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teleslynge, men også at opptakene tekstes. Videre må opptakene være av så god kvalitet at 
man kan munnavlese. Dersom opptakene fra tingretten brukes som beslutningsgrunnlag i 
silingsavgjøresler eller gjenbrukes i ankebehandlinger, er det viktig at disse opptakene 
tilrettelegges for hørselshemmede.  
 
Når det gjelder gjenbruk av opptak i retten, mener HLF at alt materiale som skal gjenbrukes 
må tekstes. Lyden er ofte forringet i opptak, og teksting av opptak vil gi klarhet for alle rettens 
aktører og tilhørere hva som faktisk ble sagt.  
 
Når det kommer til bruk av fjernavhør og videokonferanser er våre merknader likelydende. 
Utstyret må være tilrettelagt for hørselshemmede og det bør tekstes.  
 
Til kap 17.7.3 
Straffeprosessutvalget anfører at økt bruk av lyd- og bildeopptak fra forhandlingen vil 
innebærer «mindre behov for å bruke domspremissene til å sikre notoritet om bevisføringen, 
og begrunnelsen kan dermed i større grad konsentreres om rettes vurderinger av sakens 
springende punkter» (side 110). Videre skriver utvalget at «Dersom utvalgets forslag om at det 
skal tas lyd- og bildeopptak av rettsforhandlinger tas til følge, se punkt 6.5.3.3, vil det ikke 
lenger være behov for å gjengi forklaringer i domspremissene ut fra notoritetshensyn» (side 
404). Her ønsker vi å påpeke at skriftliggjøring av informasjon har den fordelen at den er 
tilgjengelig for alle, inkludert hørselshemmede. Innføring av lyd- og bildeopptak for å sikre 
notoritet er bra, men det er viktig at dommene fortsatt inneholder det som er av vesentlig 
interesse. Det vil innebære en ekstra barriere for hørselshemmede dersom tilgang til lyd- og 
bildeopptakene er nødvendig for å forstå dommen.  
 
Til bruk av skrivetolker og forståelsen av domstolloven 
Rett til tolk er hjemlet i blant annet folketrygdloven og domstolloven. Folketrygdloven 
spesifiserer at denne retten gjelder for hørselshemmede, og gir da rett til hørselstekniske 
hjelpemidler og rett til skrivetolk. I henhold til NAVs rundskriv § 10-7 Bokstav f – tolkehjelp for 
hørselshemmede skal Domstolsloven tolkes slik at alle: «døve og hørselshemmede har rett til 
tolking under hele forhandlingen i retten. Videre tolkes loven slik at retten til tolking omfatter 
både tegnspråk- og skrivetolk»3. For hørselshemmede er tilgang på skrivetolk viktig for å få 
med seg kommunikasjonen i en rettsal. Men selv om en hørselshemmet har rett på tolk, enten 
det er i arbeidssammenheng eller i møte med rettssystemet, er det ikke alltid at man får tolk. 
Dersom en aktør i en rettssak ikke får tolk, så går det ut over rettsikkerheten.   
 
Videre ønsker vi å kommentere forslag til ny domstollov § 15-5 (5) som angår tolking. Her 
videreføres dagens § 137, om at stumme og døve har rett til tolk under hele forhandlingen. 
HLF mener at ny domstollov må oppdateres, slik at alle som har behov for tolk får dekket sitt 
behov for tolk i møte med retten. Helt spesifikt må hørselshemmede få dekket sitt behov for 
skrivetolk under hele forhandlingen.  
 
Ta gjerne kontakt hvis vi kan bidra med noe, da HLF ønsker å være en medspiller med det 
offentlige for å gjøre hverdagen bedre for hørselshemmede.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Merete J. Orholm      Julie Ness 
Leder av interessepolitisk avdeling    Interessepolitisk rådgiver 
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