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Saksdokumenter: 

KM 13.1/15 Brev fra Kulturdepartementet 17. februar 2014: Orientering om delegering av myndighet til å fastsette 

særskilt ordning for døvemenigheter og andre kategorialmenigheter. 

KM 13.2/15 Regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om formene for deres virksomhet, 

fastsatt av Kirkerådet 16. februar 2001. 

 

 

Forskrift om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten 
 

 

 

Merknader fra kirkemøtekomité F 
 

Komiteen legger saksorienteringen til grunn og er enig i at Kirkemøtet i denne omgang 

primært skal fastsette forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten 

som departementet tidligere har fastsatt, og som nå er delegert til Kirkemøtet. Dette er 

således nok et viktig skritt i selvstendiggjørelsen av Den norske kirke.  

 

Komiteen har drøftet om det er behov for endringer i forskriften, men mener dette bør 

vurderes når regelverket knyttet til den fremtidige kirkeordningen skal vedtas. Det vil da 

kunne være behov for en ny struktur på forskriften og materielle endringer. Det kan 

blant annet være ønskelig at forskriften får en formålsparagraf. Det er i denne omgang 

ikke lagt opp til eller foreslått noen materielle endringer. Dette ville kreve en grundigere 

utredning og vurdering med en etterfølgende høringsrunde.  

 

Komiteen slutter seg til de mindre endringer som er foreslått, bl.a. at begrepet 

«døvedistrikt» utgår og erstattes med døvemenighet, i samsvar med dagens situasjon.  

 

Komiteen har også drøftet hvilke organer som bør godkjenne endringer i organiseringen 

av døvemenighetene, som tidligere var lagt til departementet, og mener denne bør 

legges til Kirkerådet, slik saksorienteringen anbefaler.  

 

 
 

Kirkemøtets vedtak: 
Kirkemøtet fastsetter med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke 

(kirkeloven) § 2 tredje ledd, jf. delegasjon kgl. res. 13. desember 2013, følgende 

forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten: 

 

Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten 

Fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015 med hjemmel i kgl. res. 13. desember 2013, jf. lov 

av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 tredje ledd.  
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I 

§ 1. Den kirkelige betjening av døve er organisert i døvemenigheter med utstrekning og 

navn fastsatt av Kirkerådet.  

 

§ 2. Døveprosten er nærmeste overordnede for døveprestene og andre som er tilsatt av 

bispedømmerådet. Døvepresten (soknepresten) er arbeidsleder for døvekapellan og 

andre tilsatte av bispedømmerådet og sørger for den nødvendige samordning med 

Døves menighetsråd.  

 

Døvepresttjenesten omfattes for øvrig av bestemmelsene i Tjenesteordning for 

menighetsprester og Tjenesteordning for proster, så langt de passer.  

 

§ 3. Oslo biskop fører tilsyn med den døvekirkelige virksomhet, prestene og øvrige 

tilsatte i samsvar med bestemmelser gitt i tjenesteordning for biskoper. Tilsynet skal 

utøves i samråd med biskopen i det bispedømmet som omfattes av den aktuelle 

døvemenigheten.  

 

§ 4. Tilsetting av døveprost, prester og andre statlige tjenestemenn knyttet til den 

kirkelige betjening av døve foretas av Oslo bispedømmeråd. For tilsetting gjelder 

forskrift om tilsetting av menighetsprest og personalreglement for prester i Den norske 

kirke så langt de passer. Ved tilsetting av døveprost skal Døvekirkenes fellesråd gis 

anledning til å uttale seg.  

 

§ 5. Døvekirkene drives etter vedtekter godkjent av Kirkerådet. Vedtektene kan ikke 

være strid med bestemmelsene i dette regelverk.  

 

§ 6. For den menighet som er knyttet til den enkelte døvekirke skal det velges et Døves 

menighetsråd. Med samtykke fra Kirkerådet kan det velges menighetsråd også for 

døvemenighet som ikke er knyttet til en døvekirke. Kirkelovens bestemmelser i §§ 6-11 

om menighetsrådet og menighetsmøtet gjøres gjeldende så langt de passer. Tilsvarende 

omfattes Døves menighetsråd av gudstjenestebøkenes bestemmelser om 

menighetsrådenes avgjørelsesmyndighet, og av bestemmelsene om bruk i kirken.  

 

Døves menighetsråd treffer avgjørelser og opptrer på vegne av døvemenigheten når det 

ikke er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften at myndigheten er lagt til et annet 

organ. Rådet har ansvar for anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, og for 

anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til dåps- og konfirmasjonsopplæring. 

Menighetsrådet har om nødvendig også ansvaret for anskaffelse og drift av egnede 

gudstjenestelokaler. Opprettelse av stillinger skal godkjennes av Døvekirkenes 

fellesråd.  

 

§ 7. Døves menighetsråd samles årlig til et felles møte for behandling av aktuelle saker  

av felles kirkelig karakter. Døvekirkenes fellesmøte gir uttalelse når Kirkerådet eller 

annen kirkelig myndighet ber om det, eller når fellesmøtet av eget tiltak ønsker å uttale 

seg. I tillegg til menighetsrådsmedlemmene består Døvekirkens fellesmøte av inntil tre 

representanter fra hvert menighetsutvalg, Oslo biskop eller den biskopen oppnevner i 

sitt sted, en representant oppnevnt av Kirkerådet, døveprosten, en representant valgt av 

og blant de statlig tilsatte i døvekirkelig arbeid som ikke er medlem av menighetsråd og 

en representant valgt av og blant de øvrige tilsatte i døvemenighetene.  

 

§ 8. Blant fellesmøtets menighetsrådsmedlemmer velger Døvekirkens fellesmøte en 

representant med vararepresentant fra hver døvemenighet til Døvekirkenes fellesråd. 

Fellesmøtet kan i tillegg velge en representant med vararepresentant blant de av 
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fellesmøtets medlemmer som kommer fra menighetsutvalgene. Fellesrådet består for 

øvrig av en representant oppnevnt av Oslo biskop, døveprosten og en representant valgt 

av og blant de tilsatte i døvemenighetene. Representantene velges for to år. 

 

§ 9. Døvekirkens fellesråd skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke 

og nære det kristelige liv i døvemenighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom 

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

 

Døvekirkenes fellesråd er ansvarlig for opprettelse og nedleggelse av stillinger som 

lønnes over fellesrådets budsjett, og foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for 

disse. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis 

anledning til å uttale seg. Fellesrådet kan bemyndige menighetsråd til å utøve 

arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet.  

 

Døvekirkenes fellesråd gir uttalelse i forbindelse med tilsetting av døveprost, fremmer 

samlet forslag til statlig tilskudd til det døvekirkelige arbeid, og avgir for øvrig uttalelse 

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

tiltak ønsker å uttale seg.  

 

Døvekirkenes fellesråd kan i samråd med Døves menighetsråd oppnevne egne 

menighetsutvalg for områder i de enkelte distrikter som ikke sokner naturlig til en 

døvekirke.  

 

Døvekirkenes fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten.  

 

§ 10. Nærmere regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om 

formene for deres virksomhet, fastsettes av Kirkerådet etter forslag fra Døvekirkenes 

fellesråd.  

 

§ 11. Disse bestemmelser innebærer ingen begrensninger i de rettigheter og plikter døve 

har som medlemmer av Den norske kirke i det sokn der de er bosatt. 

 

§ 12. Forskriften trer i kraft straks.  

 

 

II 

Kirkerådet bemyndiges til å foreta mindre endringer i regelverket.  

 

  


