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Kirkerådet 

onsdag 14. juni 2017 

Felles høringsuttalelse fra Døvekirkenes fellesråd og Døveprosten til: 

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 

Vi viser til høringsbrevet og høringsnotatene på Den norske kirkens hjemmesider. Vi vil med dette komme 

med følgende tilbakemeldinger til forslaget: 

1. Vi takker for dialogen i forkant og at forslaget i stor grad baserer seg på denne.  

2. Vi ser at ordningen med å involvere ansatte i døvekirken i valg av presterepresentanten og 

representanten for de ansatte blir videreført og støtter dette. 

3. Vi støtter forslaget om at døvekirkens representanter til Oslo bispedømmeråd og kirkemøtet skal 

velges i et direkte valg analog til valget av de andre leke medlemmene.  

4. Vi støtter også forslaget om at de leke medlemmene i døvekirkenes fellesråd skal fungere som 

nominasjonskomite og at det skal være mulig å nominere medlemmer av fellesrådet til valget. Dette 

er nødvendig fordi døve er en språklig og kulturell minoritet med et lite miljø. Skal man kunne finne 

fem gode kandidater kan det bli behov for å nominere medlemmer av fellesrådet. Å finne 5 gode 

kandidater kan være en utfordring, men vir tror at vi skal mestre den samtidig gir dette tallet 

mulighet for å ha begge kjønn, ungdommen og de ulike menighetene godt representert på listen.  

5. Det er godt at forslaget legger opp til at alle registrerte medlemmer i Døvekirken i valgalderen nå skal 

kunne være med i valget.  

I forslaget ser vi samtidig behov for noen justeringer: 

1. I motsetning til vanlige fellesråd har ansatte i Døvekirken en egen fast representant i fellesrådet. Det 

bør presiseres at denne representanten ikke blir en del av nominasjonskomiteen. Dette tenkes som 

en analogi til Døveprosten som heller ikke skal være medlem av nominasjonskomiteen fordi den er 

med på å velge en annen representant.  

2. Uttrykket «distrikt» i §12-2 (2) bør byttes ut med «døvemenigheter». Uttrykket «Døvedistrikt» som 

tilsvarte «prestegjeld» gikk ut i sammenheng med implementeringen av de nye tjenesteordningene 

for prestene. Etter etableringen av flere døvemenigheter og avgrensingen av deres områder er 

«distrikt» ute av bruk. 

3. Forslaget baserer seg på at det fortsatt bare er en representant for Døvemenighetene. Det er flere 

som bruker norsk tegnspråk daglig enn de tre samiske språk til sammen. Dette gjelder både for 

samfunnet og for kirken. Samtidig har samene tre representanter i kirkemøtet, mens døvekirken bare 

har en representant. Både antall menigheter, antall gudstjenester og oppmøte til gudstjenestene er 

nesten doblet de siste årene. Vi ber derfor om å endre forslaget slikt at døvemenighetene får 2 

representanter i Oslo bispedømmeråd. Det vil da også gi et bedre samsvar med kravet om 5 

kandidater. 
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 Med vennlig hilsen 

 

 

Camilla Høiberg   Roar Bredvei  Ingrid H. Bodin   Michael Hoffmann 

Kirkeverge i Døvekirken  Døveprost Leder Døvekirkenes fellesråd  Rådgiver 

 

Kopi til: Oslo bispedømme 
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