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Forskrift om endring av forskrift om ordning for 
døvemenigheter og døvepresttjenesten 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet fastsatte i 2015 en forskrift om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten. Forskriften inneholder en bestemmelse om at 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. I 
Kirkerådets møte i september 2018 fastsatte Kirkerådet slike nærmere regler om 
døvekirkelige organer, jf. sak KR 51/18. En av endringene i de nærmere reglene var 
at Døvekirkenes fellesråd skulle velges for en periode på fire år, i stedet for en 
periode på to år, som gjaldt tidligere. Spørsmålet var sendt på høring og Kirkerådet 
konkluderte med at perioden skulle endres til fire år.  
 
I forbindelse med fastsettelsen av reglene skjedde det en inkurie. I det overordnede 
regelverket vedtatt av Kirkemøtet er det fastsatt at representantene til Døvekirkenes 
fellesråd skulle velges for to år. Det innebærer at det er motstrid mellom 
bestemmelsene i forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten og 
regler om døvekirkelige organer. Siden førstnevnte regler er overordnet de 
sistnevnte, er det de førstnevnte reglene som gjelder. 
 

Kirkemøtet har gitt Kirkerådet myndighet til å fastsette mindre endringer i 
forskriften om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten, jf. § 13 annet ledd. 
En endring på funksjonsperiode for døvekirkenes fellesråd fra to til fire år, vurderes 
som en mindre endring. Siden spørsmålet dessuten har vært på høring og Kirkerådet 
selv har tatt stilling til spørsmålet i sin helhet, foreslås det at Kirkerådets 
arbeidsutvalg gjør en endring for at det skal bli overenstemmelse mellom 
bestemmelsene i de to regelverkene.  
 

Forslag til vedtak 
 

Med hjemmel i forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten § 13 annet ledd og regler 14. november 1997 nr. 1541 for 
Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1 treffer Kirkerådets arbeidsutvalg følgende vedtak: 
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I 
I forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten gjøres følgende endring: 
 
 § 8 skal lyde: 
 

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 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 fire år. 

 
II 

 
Endringen trer i kraft straks. 
 

Saksorientering 
 

Kirkemøtet fastsatte i 2015 en forskrift om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten. Forskriften inneholder en bestemmelse om at 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. I 
Kirkerådets møte i september 2018 fastsatte Kirkerådet slike nærmere regler om 
døvekirkelige organer, jf. sak KR 51/18. En av endringene i de nærmere reglene var 
at Døvekirkenes fellesråd skulle velges for en periode på fire år, i stedet for en 
periode på to år, som gjaldt tidligere. Spørsmålet var sendt på høring og Kirkerådet 
konkluderte med at perioden skulle endres til fire år.  
 
I forbindelse med fastsettelsen av reglene skjedde det en inkurie. I det overordnede 
regelverket fastsatt av Kirkemøtet var det fastsatt at representantene til 
Døvekirkenes fellesråd skulle velges for to år. Det innebærer at det er motstrid 
mellom bestemmelsene i forskrift om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten og regler om døvekirkelige organer. Siden det førstnevnte 
regelverket er fastsatt av Kirkemøtet, mens det sistnevnte regelverket er fastsatt av 
Kirkerådet, innebærer det i utgangspunktet at motstriden løses ved hjelp av det 
juridiske lex superior-prinsippet, hvor bestemmelsen i det overordnede regelverket 
får forrang for bestemmelsen i det underordnede regelverket. Siden det allerede er 
vedtatt politisk i Kirkerådet i september 2018 at en skal endre dette fra to til fire år, 
etter forutgående høring med berørte instanser, anses en slik løsning som lite 
tilfredsstillende.  
 
Kirkemøtet har gitt Kirkerådet myndighet til å fastsette mindre endringer i 
forskriften om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten, jf. § 13 annet ledd. 
En endring på funksjonsperiode for døvekirkenes fellesråd fra to til fire år, vurderes 
som en mindre endring. Siden spørsmålet dessuten har vært på høring og Kirkerådet 
selv har tatt stilling til spørsmålet i sin helhet, foreslås det at Kirkerådets 
arbeidsutvalg gjør en endring for at det skal bli overenstemmelse mellom 
bestemmelsene i de to regelverkene.  
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Regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1 gir 
arbeidsutvalget myndighet til å avgjøre saker av mindre betydning som ikke kan 
utsettes til neste møte i rådet. Avgjørelsen skal refereres i det første møte etter at 
avgjørelsen er truffet. Det foreslås å foreta endringen med utgangspunkt i denne 
hjemmelen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Saken medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser ut over de som 
allerede er redegjort for i sak KR 51/18. 
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