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1. DØVEKIRKENES FELLESRÅD 
Døvekirkenes fellesråd er landsdekkende. Norge er delt inn i fire døvedistrikt med fem 

menigheter, fem kirker og tre menighetsutvalg: 

Østenfjeldske døvedistrikt 

 Døves menighet, Oslo med kirke i Oslo og menighetsutvalg i Vestfold. 

Sør Vestenfjeldske døvedistrikt 

Døves menighet, Stavanger med kirke i Stavanger og menighetsutvalg i Agder-fylkene 

lokalisert til Kristiansand. 

Vestenfjeldske døvedistrikt 

 Døves menighet, Bergen med kirke i Bergen 

 Døves menighet, Møre benytter Volsdalen kirke i Ålesund 

Nordenfjelske døvedistrikt 

Døves menighet, Trondheim med kirke i Trondheim og menighetsutvalg og kirke i 

Tromsø. Tromsø døvekirke er i sameie med Kroken kirke. 

 

Døvekirkenes fellesråd er et lovfestet organ, hjemlet i Kirkelovens § 2, siste ledd og Forskrift 

om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten § 8. Valg til fellesrådet og fellesrådets 

oppgaver fremkommer i Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten § 9 

og Regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og formene for deres 

virksomhet §§ 5 og 6. 

Døvekirkenes fellesråd består av en representant med vararepresentant fra hvert menighetsråd, 

valgt av Døvekirkenes fellesmøte, og en felles representant med felles vararepresentant fra 

menighetsutvalgene også valgt av Døvekirkenes fellesmøte. Videre består fellesrådet av en 

representant oppnevnt av Oslo biskop, døveprosten og en representant valgt av og blant de 

tilsatte i døvemenighetene (Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten § 

8) 

Representantene i fellesrådet i 2011 har vært: 

 

 Fast representant Vararepresentant 

Døves menighet, Oslo Erik Lundqvist Stig Krarup-Pedersen 

Døves menighet, Stavanger Bjørn Jerstad Arnstein Overøye fra 28.5. 

Døves menighet, Bergen  Norunn Kalvenes Helge Herland 

Døves menighet, Møre Tone Rørvik Elvenes Lorents Ness 

Døves menighet, Trondheim Olav Moen Johan Fjellestad 

Menighetsutvalgene Berit Ø. Støyva Marianne Elvegård 

Ansattrepresentant Hege R. Lønning Petter Pettersen 

Biskopens representant Nora Edwardsen Mosand Odd-Inge Schrøder 

Døveprost Roar Bredvei Liv E. Jettestuen/Siv Elstad 

 

I tillegg møter døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd som observatør. Fra 

desember møter også leder for Døvekirkens landsungdomsråd (LUD) som observatør 

Nora Edwardsen Mosand og Erik Lundqvist ble valgt til henholdsvis leder og nestleder. 

Arbeidsutvalget har bestått av disse to og døveprosten. Fellesrådet har hatt 4 møter og 

behandlet 51 saker. 
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Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget er et underutvalg som har myndighet knyttet til ansettelser og øvrige 

personalsaker. Utvalget består av tre arbeidsgiverrepresentanter valgt av fellesrådet: Nora 

Edwardsen Mosand, Erik Lundqvist og Roar Bredvei. Arbeidstakersiden har to 

representanter: Dmitry Katsnelson og Ingrid Karlgård Moxness, begge Delta. Kirkevergen er 

sekretær for utvalget. Utvalget har behandlet 3 saker. 

 

Forhandlingsutvalget 

Forhandlingsutvalget er et underutvalg som har myndighet innen lønnsforhandlinger. Dette 

har bestått av Fellesrådets leder, nestleder og kirkevergen som sekretær. 

 

Fellesrådets arbeidsoppgaver 
Døvekirkenes fellesråds arbeidsoppgaver er fastlagt i Forskrift om ordning for 

døvemenigheter og døveprest tjenesten § 9, Regler om sammensetning av og valg til de 

døvekirkelige organer, og formene for deres virksomhet, § 6, Regler om formene for 

menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 11 og Retningslinjer for tilskudd til 

døvekirkene punkt 3, 4-5 og 10 

 Døvekirkenes fellesråd skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og 

nære det kristelige liv i døvemenighetene. Det skal fremme samarbeidet mellom de 

enkelte menighetsråd og i forhold til andre organer og instanser i Den norske kirke.  

 Fellesrådet er ansvarlig for opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over 

fellesrådets budsjett, foretar tilsettinger og har arbeidsgiveransvar for disse. 

 Fellesrådet skal uttale seg i forbindelse med tilsetting av døveprost, fremme forslag til 

statlig tilskudd til det døvekirkelige arbeid, og for øvrig avgi uttalelse når 

departementet eller annen kirkelig myndighet ber om det, eller når fellesrådet av eget 

tiltak ønsker det. 

 Fellesrådet kan i samråd med døves menighetsråd oppnevne egne menighetsutvalg for 

områder i de enkelte distrikt som ikke sokner naturlig til en døvekirke. 

 Fellesrådet sender hvert år en rapport til Kirkemøtet om det døvekirkelige arbeidet. 

 Fellesrådet skal sørge for best mulig kommunikasjon og informasjon til 

menighetsrådene. 

 Fellesrådet forvalter midlene som hvert år tildeles fra departementet. 

 Fellesrådet skal videresende menighetenes årsmeldinger og reviderte årsregnskap til 

Oslo biskop for videresending til departementet. 
 

Fellesrådet har ansvar for å fremme forslag til statlig tilskudd til det døvekirkelige arbeidet. 

Fellesrådet er også det organet som forvalter det statlige tilskuddet. Derfor har fellesrådet i 

praksis det økonomiske ansvaret for oppgaver som er fastlagt i Kirkeloven § 14a, d og g, selv 

om det formelle ansvaret er lagt til døvemenighetene (jfr. Forskriften § 6, annet ledd, 2. og 3. 

punktum) 

Større saker og hendelser i 2011  
 

Tegnspråkhandlingsplan 
Døvekirkenes fellesråd har i lengre tid arbeidet for å få vedtatt Tegnspråkhandlingsplan.  

Forslag til ”Tegnspråkhandlingsplan” utarbeidet av Hege R. Lønning og Nora Edw. Mosand, 

ble lagt frem for Døvekirkenes fellesmøte i 2011. 
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Deretter ble det gjennomført en høringsrunde hvor alle menighetsrådene er besøkt. 

Totalinntrykket etter høringsrundene er at alle menighetsrådene er positive til 

tegnspråkhandlingsplanen. 

På høringsrunden fikk menighetsrådenes medlemmer også mulighet til å uttrykke seg fritt på 

norsk tegnspråk – og være med i debatten. Menighetsrådene fikk dermed en felles forståelse 

av planen samt et eierforhold til planen. 

Innspillene og kommentarene fra menighetsrådene ble lagt inn i revidert plan som så ble 

behandlet i fellesrådets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget sluttet seg til forslaget som i 

fellesrådets møte i desember, ble vedtatt lagt frem for Døvekirkenes fellesmøte i 2012 til 

endelig godkjenning. 

I tillegg har leder for Døvekirkenes fellesråd og kirkeverge for døve i januar 2012, sendt et 

brev til Oslo bispedømmeråd der de viser til viktigheten av at også bispedømmerådet arbeider 

aktivt på alle plan for at bispedømmerådets visjon også skal bli Døvekirkens visjon. Det 

henvises her til bispedømmerådets vedtak 8.juni 2009 angående ”De ti kirkepolitiske 

målsettinger for det døvekirkelige arbeidet” hvor alle målsettingene i vedtaket har språklig 

anliggende og begrunnelse. 

Gudstjenestereform 
Arbeidet med plan for gudstjenestereformen har vært en sentral sak i Døvekirken gjennom 

hele 2011. I februar 2011 oppnevnte Døvekirkenes fellesråd en prosjektgruppe bestående av 

Per Walle (leder), Odd Inge Schrøder (medlem) og Roar Bredvei (skrivende medlem). De 

utarbeidet forslag til ”Plan for gjennomføring av Gudstjenestereformen i Døvekirken”. 

Planen fikk følgende mandat: 

”Oversettelse/tilretteleggelse av gudstjenesten til norsk tegnspråk 

Utarbeide egen tekstbok for Døvekirken og oversette de nødvendige tekster 

Bidra til kulturelle og visuelle poetiske nye elementer i gudstjenesten 

Innhente gudstjenesteerfaring fra vår prøveliturgi av 1995 gjennom høring i 

menighetene.” 

Plan for gudstjenestereform i Døvekirken ble presentert for Døvekirkenes fellesmøte av 

Døvekirkenes fellesråd 29.mai 2011. Døvekirkenes fellesmøte vedtok planen og ba om at den 

måtte følges opp og legges frem for Døvekirkenes fellesråd høsten 2011. 

Arbeidsgruppen jobbet videre med planen og drøftet den med Kirkerådet. Planen ble vedtatt i 

Døvekirkenes fellesråd 7. desember 2011 og oversendt til Oslo Biskop og Oslo 

bispedømmeråd for oppfølging. 

I brevet til Oslo bispedømmeråd ble det vist til vedtak i Oslo bispedømmeråd 8.juni 2009 

angående ”De ti kirkepolitiske målsettinger for det døvekirkelige arbeidet.” fjerde målsetting: 

”I samspill med Den norske kirkes gudstjenestereform må Døvekirkens visuelle gudstjeneste 

utvikles. 

I tillegg til høymessen må det utarbeides dåps-, konfirmasjons-, vigsels-, gravferds- og andre 

sentrale liturgier slik at det foreligger gudstjenestebøker på visuelt media på tegnspråk. 

Som del av gudstjenestereformen i Døvekirken må følgende elementer videreutvikles: 

 Visuell poesi/salmer 

 Visuell dans/ballett 

 Visuelle kunstneriske uttrykk 

 Oversettelse av tekstrekker til tegnspråk 
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Døvekirkenes fellesråd har forventninger til Oslo bispedømmeråds oppfølging av plan for 

Gudstjenestereform i Døvekirken.  

 

Forskrift om ordning for døvemenigheter og døveprest tjenesten § 9 

”Døvekirkenes fellesråd skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og nære 

det kristelige liv i døvemenighetene, …”. Fellesrådet har samme ansvar som hvert enkelt 

menighetsråd har etter Kirkeloven § 9. For å ivareta sitt ansvar her, har fellesrådet tatt på seg 

flere landsdekkende oppgaver. Fellesrådet har opprettet et landsungdomsråd (LUD) og en 

landsdekkende misjonskomite. Fellesrådet yter også økonomisk støtte i forbindelse med 

landsdekkende konfirmantleir og landsdekkende ungdomsleir. Fellesrådet finansierer 

landsdekkende menighetsblad.  

 

Døveprostiet 

Fra 1.juli 1998 er døvemenighetene samlet i et landsdekkende prosti. Døveprosten leder 

prestetjenesten i prostiet og ivaretar arbeidsgivers (bispedømmerådets) arbeidsgiveransvar 

overfor prester, kateketer, diakon og trosopplærere. Prosten skal i samvirke med kirkelige råd 

og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid og åndelig fellesskap innen de kirkelige 

arbeidslag i prostiet. Prosten skal sørge for den nødvendige samordning mellom 

prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet. Roar Bredvei har vært fungerende prost i 

Døveprostiet siden september 2008, med permisjon fra stillingen som døveprest i Døves 

menighet, Oslo. Han ble utnevnt til døveprost og innsatt i tjenesten 29.06. 2011. 

Døveprostiet ble i 2010 tildelt midler over trosopplæringsbudsjettet. Dette førte til at det ble 

ansatt trosopplærer i 50 % i Vestenfjelske distrikt og trosopplæringskoordinator i prostiet. 

Tilskuddet ble trappet opp i 2011. Stillingen i Vestenfjelske distrikt ble utvidet til 100 % og 

det ble ansatt kateket i 100 % i Sør-Vestenfjelske distrikt og tros-opplærere i 50 % stilling i 

henholdsvis Sør-Vestenfjelske og Østenfjelske distrikter. Midlene er tildelt Oslo 

bispedømmeråd og bispedømmerådet er arbeidsgiver for stillingene. Av faglige grunner har 

Døvekirken ønsket at prest, kateket og diakon skal ha samme arbeidsgiver. Faglig utvikling, 

utvikling av materiell og felles etterutdanning er noen av begrunnelsene. Utviklingen av en 

egen trosopplæringsplan for hørselshemmede barn og unge konkluderte med at denne 

organiseringen også burde fortsette med Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver for 

trosopplæringen av den samme begrunnelse og etter høringssvar i organisasjonen.  

Det arbeides kontinuerlig for å få til gode samhandlingsrutiner mellom Døvekirkenes fellesråd 

v/kirkevergen og Oslo bispedømmeråd v/døveprosten. Likeledes er det etablert en fast 

samhandling mellom Fellesrådets leder, kirkevergen og døveprosten med jevnlige møter i tråd 

med Asker-modellen. 
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2. KIRKELIG AKTIVITET I 2011 
Nedenfor gjengis en oversikt over kirkelige handlinger i den enkelte menighet, slik disse 

tallene årlig blir innrapportert. Døvekirkenes fellesråd har ikke kode hos Statistisk sentralbyrå 

og kan derfor ikke levere elektronisk statistikk.  

Døvekirkenes Fellesråd og Døveprosten har tatt opp med Kirkerådet i 2011 den uholdbare 

situasjon det er når gudstjenester og kirkelige handlinger ikke kan innrapporteres på samme 

måte for døvemenighetene som andre menigheter og det problematiske med meget manglede 

medlemsarkiv for døvemenighetene. 

Tabellene som følger viser gudstjenester og kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vigsel og 

gravferd) for 2010 og 2011.  

Totalt antall gudstjenester i døvekirkene og distriktene/andre kirker og 

steder: 
Menighet 2010 2011 

Oslo og Vestfold 60 69 

Stavanger og Agder 38 33 

Bergen 36 38 

Møre 46 31 

Trondheim og Tromsø 42 50 

Totalt 222 221 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger i døvekirkene 

Gudstjenester og kirkelige handlinger ved døveprest : 
Menighet Døpte Konfirmerte Vigde Gravlagte Gudstjenester 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Oslo og Vestfold 2 3 5 9 - - 2 7 28 37 

Stavanger og Agder 3 1 10 - - - - - 32 27 

Bergen 1 2 2 - 1 - 2 5 28 32 

Møre - - - - - - - 1 25 19 

Trondheim og Tromsø 2 3 5 - 2 1 4 2 37 37 

Gudstjenester og kirkelige handlinger ved døveprest i døvekirke for hele 

prostiet: 
 Døpte Konfirmerte Vigde Gravlagte Gudstjenester 

2011 9 9 1 15 152 

2010 8 22 3 8 150 
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Søylediagrammet viser samlet for hele prostiet antall gudstjenester og kirkelige 

handlinger i døvekirken. 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger i andre kirker 
 

Gudstjenester og kirkelige handlinger ved døveprest : 
Menighet Døpte Konfirmerte Vigde Gravlagte Gudstjenester 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Oslo og Vestfold 5 3 5 12 3 2 9 3 32 32 

Stavanger og Agder - - 11 - - - 4 4 6 6 

Bergen - - 3 1 - 2 1 10 8 6 

Møre 3 1 5 1 - - 3 3 21 12 

Trondheim og Tromsø 2 4 7 3 2 1 9 7 5 13 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger ved døveprest for hele prostiet: 
 Døpte Konfirmerte Vigde Gravlagte Gudstjenester 

2011   8  17 5 27  69 

2010 10  31 5 26  72 

 

 
Søylediagrammet viser for hele prostiet antall gudstjenester og andre kirkelige 

handlinger ved døveprest i andre kirker  
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Konfirmasjon og undervisning 
Når det gjelder konfirmasjon/antall konfirmerte er det mange unge som går til undervisning i 

døvekirken, men av ulike årsaker velger å legge konfirmasjonshandling til sin geografiske 

hjemme-kirke/menighet.  

Søylediagrammet nedenfor viser en nedgang når det gjelder antall konfirmanter som 

konfirmeres i døvekirkene.  

Unge som får sin undervisning i døvekirken har kun en liten nedgang som kan skyldes 

variasjon i årskullene. Det viser at våre konfirmanter søker til døvekirkene for undervisning 

og dermed får en optimal og god undervisning selv om en velger å konfirmeres i en annen 

kirke.  

I den sammenheng er det viktig å nevne at døveprestene veileder lokale prester som har 

konfirmanter som ønsker hele konfirmasjonstiden i lokal menighet. 

 

 

 

Søylediagram viser antall unge som har fått undervisning i døvemenighet og antall som 

er konfirmert i døvekirke. 

 

 

”Befolkning” og medlemmer 
Norges Døveforbund regner med at det er ca. 5.000 døve i Norge. En regner også med et 

nettverk på minst det firdobbelte. Disse regnes også som ”innbyggere” i døvemenighetene (Jf. 

” Regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og formene for deres 

virksomhet § 1). Det vil si at vi kan operere med et innbyggertall på ca. 25.000. 

Derfor regnes medlemsgrunnlaget i Døvekirken å være 80 % av disse. Det vil si 4.000 døve 

og 20.000 medlemmer som inkluderer den døves nærmeste familie (foreldre, søsken, barn) og 

nettverk. 

Tabellen nedenfor viser antall registrerte medlemmer i Døvekirken og hvilken 

døvemenighet de tilhører: 

Sokn Antall 

Oslo m/Vestfold 1.548 

Stavanger m/Agder    134 

Bergen    383 

Møre    204 

Trondheim m/Tromsø    287 

Totalt 2.556 
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Det kan synes svært lite at bare ca. 10 prosent av medlemsgrunnlaget er medlem i en 

døvemenighet. Denne lave prosenten beror først og fremst på manglende medlemsarkiv i 

Døvekirken. Dette må prioriteres høyere både av hver enkelt menighet og av sentrale ledd for 

å få dette på plass. 

Videre kan årsaken være at mange som regner seg som medlemmer i døvemenighet ikke er 

fanget opp i medlemsregisteret. Målet er at alle medlemmer i Den norske kirke som også 

tilfredsstiller kriteriene for medlemskap i en døvemenighet, skal registreres i en av 

døvemenighetenes medlemsregister. Her er det behov for et strategisk og målrettet arbeid for 

å fange opp flere. 

 

Gudstjenester i menighetene 
I 2011 ble det feiret 152 hovedgudstjenester på søn- og helligdager i døvekirkene. Dette er en 

liten oppgang. I 2010 var det 150 gudstjenester på søn- og helligdager.  

 

Tabellen nedenfor viser totalt antall gudstjenester, antall fremmøtte og gjennomsnitt pr. 

gudstjeneste i 2010 og 2011 

 

 2010 2011 

Gudstjenester søn-helligdag  150 152 

Antall deltakere 4577 3649 

Gjennomsnitt på søn-helligdag     29    24 

Andre gudstjenester     72   69 

Antall deltakere 3666 1741 

Gjennomsnitt andre gudstjenester      48     25 

Totalt antall gudstjenester    222   221 

Sum fremmøtte 8243 5390 

Gjennomsnitt totalt      36     24 

 ”Andre gudstjenester” er gudstjenester ved døveprest i andre kirker på både søn- og 

helligdager og andre dager. Disse gudstjenestene føres i dagsregisteret til den kirken der de 

avholdes. Det gjør det vanskelig å telle antall døve som er tilstede. De telles som en del av 

menigheten der gudstjenesten avholdes. 

Når det gjelder nedgang i antall deltakere i gudstjenesten i døvekirken og i andre 

gudstjenester fra 2010 til 2011 er det sannsynligvis en systemfeil. Gudstjenestene for 2010 

kan ha blitt telt både som gudstjenester søn- og helligdager og andre gudstjenester.  

Dette er med på å "forklare" nedgangen i antall deltakere.  

Derfor blir det noe vanskelig å se noen "trend" i bl.a. antall fremmøtte. Først i 2012 vil vi ha 

sammenlignbare tall som kan vise en utvikling. 

Føring av statistikk og medlemsregister 

Døvekirkenes fellesråd har bedt Kirkerådet å tilrettelegge for og utvikle  et system  slik at 

Døvekirkens statistikk knyttet til antall gudstjenester  og kirkelige  handlinger blir registrert 

elektronisk slik at det telles med i den offisielle kirkelige statistikk. Kirkerådet utfordres til å 

prioritere oppgaven. 

Døvekirkenes fellesrådet har i lengre tid arbeidet med å få registrert alle kirkemedlemmene 

som "hører til" døvekirken inn i vårt  register.   

Mye arbeidet er gjort. Kirkerådet er sentral i dette arbeidet og er utfordret til å bidra med 

faglig støtte og juridiske avklaringer slik at vi får et fullgodt medlemsregister  
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3. MENIGHETSRÅDENES EGEN ØKONOMI 
Menighetsrådenes økonomi er basert i hovedsak på offentlig tilskudd via Døvekirkenes 

fellesråd.  

 

Menighetene fikk i 2009 overført kr. 1 181 000,- fra fellesrådet til drift og i 2010  

kr. 1 728 960,- . 

I 2011 ble det overført kr 1 740 000,- fra fellesrådet. 

 

Fordeling av driftstilskuddet i 2011 var: 

 

Oslo m/Vestfold 545.000 

Stavanger m/Agder 330.000 

Bergen 382.200 

Møre   44.800 

Trondheim m/Tromsø 438.000 

 

Disse midlene blir i hovedsak brukt til grunnleggende, ordinære driftsoppgaver som er 

nødvendige for å gi innbyggerne den betjening som ligger i gudstjenester og kirkelige 

handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Midlene brukes også til nødvendige 

driftsutgifter for kirker og menighets-/prestekontor og kontor for fellesrådsfinansierte 

stillinger så som daglig leder, kirketjener og organist/poesiarbeider/danser. 

 

Menighetene har også andre inntekter. Det kan være offer til egen menighet, gaver,  leie-

inntekter (utleie av kirke,  møterom eller uteareal) og andre inntekter bl.a. ved søknad på 

legater, egen aktivitet (basar) og tilført legatmidler. 

 

 

Menighetsrådenes arbeidsforhold 
Ordningen med at 20 % av stillingene for daglige ledere i menighetene er knyttet til 

kirkevergens sentrale stab, fortsetter. Dette binder organisasjonen som er spredt over hele 

landet, bedre sammen. 

Møre er eget menighetsråd. Døvepresten og distriktet sin daglige leder arbeider med å finne 

gode løsninger på saksbehandlingsarbeidet for menighetsrådet. 

Det arbeides også med å finne gode måter for å gi tilstrekkelig saksbehandlingshjelp til 

menighetsutvalgene i Vestfold, Agder og Tromsø. 
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4. ADMINISTRASJON 
 

Kirkeverge for døve 

Tor Einar Lie er kirkeverge for døve siden 2003 

 

Kirkevergens ledergruppe i 2011 besto av de daglige lederne for distriktene. 

 

Bemanningssituasjonen 

Døvekirkenes fellesråd hadde ca. 8,3 årsverk faste stillinger ved utgangen av 2011. Disse er 

fordelt på 18 ansatte i hele eller delte stillinger. I tillegg kommer 1,3 årsverk i stillinger som er 

finansiert av menighetene. 

 

Studiepermisjon 

Døvekirkenes fellesråd har ikke noen fast ordning med studiepermisjon for sine ansatte. Det 

gis permisjon etter søknad som vurderes i hvert enkelt tilfelle. I 2011 hadde daglig leder i 

Vestenfjelske distrikt en ukes studiepermisjon. 

 

Kompetanseoppbygging  

Det arbeides fortsatt med å få på plass systematisk opplæring og kompetanseutvikling for 

ansatte. Fellesrådets ansatte gis mulighet til å delta på tegnspråkkurs.  

 

 Arbeidsmiljø 

Døvekirkenes fellesråd har felles arbeidsmiljøutvalg med den andre arbeidsgiverlinjen. Det er 

valgt ett verneombud fra hver linje. Arbeidsmiljøutvalget behandler saker etter bestemmelser i 

arbeidsmiljøloven kap. 7, 7.1 og har oppgaver etter kap. 7, 7.2. Det er avholdt fire møter og 

behandlet 29 saker. Tor Einar Lie ble valgt som leder for perioden 2011. 

 

Ut fra HMS-systemet er det rapportert om en arbeidsulykke. Det er gjennomført vernerunde i 

alle fem menighetene og hos kirkevergen. Resultatene er blitt rapportert til kirkevergen og 

inngår i en samlet handlingsplan for HMS- arbeidet. Hovedfokus på vernerundene i 2011 

gjaldt den yrkeshygieniske siden av arbeidsmiljøet. 

 

Døvekirkenes fellesråd har Hjelp 24 som bedriftshelsetjeneste. 

 

Døvekirkenes fellesråd er en IA-virksomhet. Dette stiller større krav til oppfølging fra 

arbeidsgiver ved sykefravær. Fellesrådet har egen IA-kontakt ved NAV. Denne skal bistå med 

å finne muligheter for tilrettelegging o.a. ved behov.  

Som IA-virksomhet, skal arbeidsgiver følge en sykemeldt arbeidstaker tett opp med kontakt, 

dialogmøter, tilrettelegging mv. Det er en hjelp i dette viktige arbeid at fellesrådet er knyttet 

til bedriftshelsetjeneste. Men denne type arbeid er tidkrevende og disponible personalressurser 

strekker ikke til i den grad en skulle ønske. 

 

Sykefraværsstatistikk 
  
 Ant. 

person

er 

Mulige 

dagsverk 

Fravær 

egenm. 

1-8 dg. 

% 

av  

dags-

verk 

Syke- 

meldt 

1-16 

dg 

% 

av 

dags- 

verk 

Syke

meldt 

over 

17 dg 

% 

av 

dags-

verk 

Fra-

vær 

totalt 

% 

av 

dags- 

verk 

Kvinner     7   956 18 1,8 49 5,1 32 3,3  99   9,5 

Menn   11   929   5  0,5 11  1,2   0   0                16   1,7 

Sum   18 1885 23 1,2 60 3,2 32 3,3 115    6,1 
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Statistikken viser at fraværet er på totalt 6,2 %, og er beregnet ut fra mulige dagsverk 

og dagsverk fravær. 

 

Det totale fraværet ligger noe over landsgjennomsnittet. Det er det korte legemeldte 

sykefraværet blant kvinner som ligger høyt og har steget betraktelig fra 2010 (1,9 %). Noe av 

fraværet kan forklares med svangerskapsrelaterte plager. Dette forklarer ikke hele økningen 

og økningen blir særlig bekymringsfull sett i sammenheng med at egenmeldt fravær for 

kvinner også har økt.. Arbeidsgiver vil derfor ta skritt for å se om en kan finne grunner til 

dette. Deretter vil en kunne vite hvilke tiltak som er nødvendige. 

 

 

 

Søylediagrammet viser antall sykemeldingsdager ved korttidsfravær 

 

 

IKT 

Fra februar 2010 er det inngått avtale med firmaet Kirkedata i Ørsta om felles løsning for 

administrasjonen innenfor begge arbeidsgiverlinjene.  

Som administrative dataprogram, benytter alle menighetene Agrando (tidl. Duplo Data) sine 

verktøy. Dette omfatter programmene Medarbeideren, Labora Gudstjeneste, Labora Menighet 

og Labora Saksbehandler. 

 

Informasjon og samfunnskontakt 

Døvekirkenes fellesråd og døveprosten hatt felles nettportal (www.dovekirken.no). En 

benytter seg av løsningene til Itools og alle menighetene er knyttet opp mot samme løsning. 

Her publiseres nyheter av felles interesse for menighetene og stabene fortløpende. 

Fellesrådet har også det økonomiske og redaksjonelle ansvaret for menighetenes felles 

menighetsblad, ”Døves Blad”. Bladet kommer ut fire ganger i året. 
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5. KIRKER 
Før ”Forskrift om ordning for døvemenigheter og døveprest tjenesten” trådte i kraft i juli 

1998, var eierforholdet for de daværende døvekirkene organisert på forskjellig vis. Etter at 

menighetene ble juridiske personer, har en arbeidet kontinuerlig med å få overført eierskapet 

til den enkelte døvemenighet. I 2011 er det Oslo døvekirke som ikke formelt er eid av 

menigheten. Oslo døvekirke er eid av et aksjeselskap der Døves menighet, Oslo eier alle 

aksjene. Det arbeides med å endre eierforholdet for denne kirken, slik at alle de fem 

døvekirkene vil være eid av de respektive menighetene i løpet av ikke for lang tid. 

 

Vedlikehold 

For årene 2008, 2009 og 2010 har fellesrådet fått en ekstrabevilgning på kr. 1,2 mill. fra 

departementet. Denne bevilgningen skulle benyttes for å få bukt med det største etterslepet i 

forbindelse med vedlikehold av døvekirkene. Fra 2010 er denne bevilgningen tatt inn i 

rammetilskuddet fra departementet, og for 2011 ble beløpet som ble stilt til rådighet for 

vedlikehold av kirkene redusert fordi fellesrådet prioriterte fremtidig kirkebygg i Vestfold. 

 

I 2011 ble det gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdstiltak i kirkene for 543.060 kr. 

 

Overføringer for vedlikehold og investeringer 

Mottaker 2009 2010 2011 

Døves menighet, Oslo    184.892 401.225           0 

Døves menighet, Stavanger    380.565 226.550  72.200 

Døves menighet, Bergen    146.919 199.521   87.245 

Døves menighet, Møre              0            0            0 

Døves menighet, Trondheim    457.600 178.970 383.615 

Døvekirkenes fellesråd      84.500            0            0 

Sum 1 254 476 1 006 266 543.060 

 

Oppgradering ut over vanlig løpende vedlikehold og drift er planlagt i kirkevergens 

ledergruppe. For 2011 fordelte arbeidene seg slik: 

Stavanger: Toalett for bevegelseshemmede. Startet arbeidet med ny hoveddør i kirken. 

Bergen: Utbedring av rømningsveier og snøfangere på kirketaket.     

Miljøfyrtårnsertifisering 

Trondheim: Startet arbeid med å restaurere tårnet og få montert lynvernanlegg. 

Startet arbeidet med å restaurere steinportal over kirkedøren. 

 

Det er utarbeidet tilstandsrapporter for alle døvekirkene. Disse viser et stort behov for å 

fortsette de årlige avsetningene til vedlikehold.  

 

Investering i kirkebygg i Vestfold. 

Fellesrådet har et sterkt ønske om å finne lokaler som kan huse arbeidet til den voksende 

menighetsdannelsen i Vestfold. Det har vært arbeidet med saken også i 2011. Dessverre tok 

ikke Statsbudsjett 2011 hensyn til fellesrådets ønske om ekstra tilskudd slik at en kunne dekke 

renter og avdrag til et mulig lån hos Opplysningsvesenets fond. Lånet skulle tas opp dersom 

det ble mulig å finne et område der en kunne bygge kirke, eller dersom en fikk mulighet til å 

kjøpe et eksisterende bygg. Fellesrådet valgt likevel å avsette kr 500.000,- av tilskuddet i tråd 

med vedtak om kjøp av kirke i Vestfold. En har heller ikke i 2011 funnet noe hensiktsmessig 

område eller bygg. I følge menighetsutvalget for Vestfold er det ikke aktuelt å inngå 

samarbeid med Stiftelsen Signo om kirkebygg i Andebu. Dette synet støttes av Døves 

menighetsråd, Oslo. 



15 

 

 

Miljøfyrtårnsertifisering 

Etter initiativ fra kirkevergen i Oslo, ble det satt i gang arbeid for å miljøfyrtårn-sertifisere de 

fire kirkeverge-administrasjonene i Oslo bispedømme. Det er naturlig at også menighetene 

arbeider for å bli sertifiserte. I 2011 søkte Døvemenighet Bergen og fikk midler til å bli  

miljøsertifisert.. 
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6. ØKONOMI 
Døvekirkenes fellesråd gikk inn i 2011 med et stramt budsjett. Det har vært knyttet ulike 

utfordringer til året rent økonomisk. Likevel har fellesrådet kontroll på økonomien og vil ikke 

få noe merforbruk i forhold til budsjettet for 2011. Dette skyldes først og fremst at det ikke 

ble behov for å benytte kr 500.000,- avsatt til ev. kirkebygg i Vestfold. Disse midlene kunne 

dermed gå inn i driften. 

 

Tilskuddet fra departementet var i 2010 på kr. 9 300 000,-. I 2011 var tilskuddet  

kr. 9 600 000,-. 

 

Tabellene nedenfor viser en hovedoversikt over driftsregnskapet 2010 og 2011 for 

Døvekirkenes fellesråd.  

 

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAP  Regnskap 

2010 

Regnskap 

2011 

Inntekter 

Tilskudd fra departementet og andre tilskudd 

Annen driftsinntekt 

 

 

9 367 499 

   607.638 

 

9 765 000 

   210.968 

Sum driftsinntekter 9 975 137 9 975 968 

Utgifter 

Lønnskostnader 

Andre driftskostnader 

 

 

4 348 216 

5 595 243 

 

4 481 201 

5 126 873 

Sum driftsutgifter 9 943 459 9 608 074 

 

Driftsregnskapet 2011 har et overskudd/mindre forbruk på kr 428.989.- når finansinntekter på 

kr. 61 095,- tatt med. 

 

Døvekirkenes fellesråd har gjennomsnittlige driftsutgifter pr ”innbygger” på ca. kr 370.-

Hvordan dette resultatet er i forhold til gjennomsnittet pr innbygger ellers i Norge, er det ikke 

mulig å si noe om fordi Døvekirkenes fellesråd ikke har kode hos SSB og derfor ikke er med i 

KOSTRA-tallene eller har tilgang til statistikken.  

 

Det som kan sies, er at driften av Døvekirken, Døvekirkenes fellesråd og Døvekirkenes 

fellesmøte er kostnadskrevende. Døvekirken dekker hele landet og har representasjon i råd og 

utvalg fra hele landet. Vi har heller ikke den mulighet til å effektivisere driften ved å bruke 

samme personell som kan tjenestegjøre i flere menigheter. 

 

 

Oslo, mars 2012 

 

 

 

 

 

 

Nora Edw. Mosand       Tor Einar Lie 
Leder         Kirkeverge for døve 

Døvekirkenes fellesråd  


