
Døvekirken
Avsender: Døvekirken
Høringsinstans: Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke
Ønsker å ta stilling til høringen: JA

Avgitte svar

Lovens formål og medlemskapsspørsmål

1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 6, 8, 18 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs 
tro eller et sekulært livssyn"

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Døvekirken 
støtter i utgangspunktet dette 
forslaget, men har noe forbehold til 
begrepet «felles utøvelse av en 
religiøs tro» som uttømmende 
definisjon av trossamfunn. Denne 
definisjonen av et trossamfunn kan 
forstås på en avgrensende måte i 
forhold til den mangfoldige 
virksomhet og rolle som et 
trossamfunn kan ha i et samfunn. 
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Områder som f.eks. kultur og 
diakoni vil kunne gå ut over 
lovforslagets definisjon av 
trossamfunn. Vi vil derfor anbefale 
at lovforarbeidene omtaler denne 
definisjonen på en måte som 
klargjør at den ikke kan anvendes 
på en måte som innskrenker eller 
begrenser bredden av ytringer og 
virksomhet fra trossamfunnene. 
Dette vil likevel ikke være til hinder 
for at staten kan avgrense hvilke 
formål og/eller aktiviteter offentlige 
tilskudd til trossamfunn kan brukes 
til.

4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves

jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: 
Forrangsbestemmelsen, hvor et 
barn anses som tilhørig til Den 
norske kirke så sant en av 
foreldrene er medlem av Dnk, bør 
oppheves. Men den lovregulerte 
ordningen med barns tilhørighet til 
tros- og livssynssamfunn bør føres 
videre, blant annet for å vise 
anerkjennelse for barns religiøse tro 
og –identitet. Uansett er det viktig at 
tros- og livssynssamfunn får 
lovpålagt rett til å få opplysninger 
om medlemmers barn, også hvis de 
barna ikke er registrert som 
medlemmer, slik at samfunnene kan 
invitere medlemmers barn til dåp og 
tros- og livssynsundervisning i 
samfunnets regi.

Registrering og tilskudd

5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 500 
medlemmer som har fylt 15 år

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
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◉ Uenig
Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Det er viktig at 
det innføres en minstegrense, men 
kravet til 500 medlemmer over 15 år 
er for høyt. OBDR anbefaler at antall 
medlemmer som kreves for å bli 
registrert som tros- og 
livssynssamfunn er 150- 200 
medlemmer, uten alderskrav.

6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Dersom det 
settes krav om 500 medlemmer og 
et alderskrav (over 15 år) for å 
registrere medlemmer i tros- og 
livssynssamfunnet er det viktig at 
det åpnes for at likeartede samfunn 
kan registreres i fellesskap.

7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller

jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Det bør være 
hjemmel for at antallskravet kan 
fravikes i særlige tilfeller dersom det 
settes et høyt antallskrav. Se for 
øvrig kommentarer til spørsmål 10.

8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 
og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd.

jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4
forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
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○ Uenig
Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Oslo 
bispedømmeråd støtter at tros- og 
livssynssamfunn må være registrert 
for å ha krav på tilskudd og tildeles 
vigselsrett. Dersom kravet om antall 
medlemmer blir redusert fra 
lovforslagets 500 medlemmer til et 
lavere antall, bør tros- og 
livssynsorganisasjoner som 
oppfyller medlemskravet også 
oppfylle kravet til vigselsrett. Det 
legges vekt på likebehandling av 
tros- og livssynssamfunn også på 
dette området. Se også spørsmål 25.

9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den 
norske kirke

jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Oslo 
bispedømmeråd støtter forslaget av 
forenklingshensyn. Det vil også sikre 
større likebehandling av tros- og 
livssynssamfunn utenom Den 
norske kirke.

10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter antallet medlemmer i 
samfunnet over 15 år

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Tilskuddet må 
beregnes etter antall medlemmer, 
men uten alderskrav. Barn av 
medlemmer regnes som 
medlemmer eller tilhørige, men 
forrangsbestemmelsen fjernes.

11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal reguleres årlig i 
samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Det er viktig at 
det innføres ordninger som sikrer 
økonomisk likebehandling mellom 
Den norske kirke og andre tros- og 
livssynssamfunn. Det støttes at Den 
norske kirkes medlemstall ikke 
lenger brukes som faktor i 
beregningen.

12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Vi støtter 
forslaget. Det fører til forenkling 
sammenlignet med någjeldende 
ordning. Av hensyn til likebehandling 
anbefaler OBDR at andre tros- og 
livssynsamfunn også får tilskudd for 
tilsvarende bygg fra før 1900.

13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Vi støtter at oppgaver Den norske 
kirke utfører på vegne av det 
offentlige ikke skal inn i 
reguleringsgrunnlaget.

14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
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○ Ingen oppfatning
Eventuell kommentar

Døve er en språklig og kulturell 
minoritet i Norge som kjennetegnes 
gjennom bruken av norsk tegnspråk 
som et selvstendig norsk 
minoritetsspråk. Døvekirken er den 
delen av Den norske kirke som har 
norsk tegnspråk som menighetens 
språk. Dermed er tegnspråk 
arbeidsspråket for de ansatte. Den 
norske kirke har egne tegnspråklige 
menigheter i Døvekirken har sin 
bakgrunn i kirkens særlige stilling. 
Det er ingen andre trossamfunn som 
har egne menigheter på dette 
norske minoritetsspråket. 
Døvemenighetene har som 
kategorialmenighetene også en 
særstilling i Den norske kirke i og 
med at medlemskapet i 
Døvemenigheten som 
kategorialmenighet kommer i tillegg 
til medlemskapet til lokalmenigheten 
den enkelte sokner til. Døvekirken 
ivaretar gjennom sitt arbeid f.eks. 
gjennom oversettingsarbeid også 
oppgaver for døve og 
hørselshemmede tros- og 
livssynssamfunn. Tilskuddet til 
døveprostiet og Døvekirkenes 
fellesråd bør derfor kunne vurderes 
som «utgifter som følger av Den 
norske kirkes særlige stilling». 
Utover dette støttes vurderingen til 
Oslo bispedømme: Til punkt 13 og 
14: Det må fremgå tydelig hvilke 
tilskudd Den norske kirke får i kraft 
av sin særlige stilling i samfunnet og 
til oppgaver Den norske kirke utfører 
på vegne av det offentlige, og som 
dermed ikke inngår i 
reguleringsgrunnlaget for støtte til 
andre tros- og livssynssamfunn. Alle 
må kunne sette seg inn i hva som 
hører inn under de spesielle 
oppdragene som Den norske kirke 
får tilskudd til. Det støttes at Kongen 
i forskrift kan presisere hva som ikke 
inngår i reguleringsgrunnlaget.

15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til 
tros- og livssynsfrihet

jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Departementet 
ber særskilt om høringsinstansenes 
synspunkter på utformingen av 
verdivilkår for tilskudd (kap 15.2.4 s. 
149). OBDR har forståelse for 
ønsket om å innføre verdivilkår for 
tilskudd. Alle tros- og 
livssynsamfunn som mottar 
økonomisk støtte fra utenlandske 
givere må kunne dokumentere 
gavens omfang og hvor den 
kommer fra. I § 6 vilkår for 
statstilskudd står det at «tros- eller 
livssynssamfunn som begår 
alvorlige lovbrudd, kan nektes 
tilskudd etter § 4.» Det vises til at 
det i vurderingen skal legges særlig 
vekt på brudd på lovbestemmelser 
som skal beskytte barns interesser, 
brudd på diskrimineringslovgivning, 
inkludert kjønnslikestilling, og brudd 
på lovbestemmelser som skal hindre 
oppfordring til hat eller vold. OBDR 
støtter at slike alvorlige lovbrudd får 
konsekvenser for statstilskudd. I 
paragrafens andre ledd henvises det 
til sanksjoner/ inndragelse som følge 
av at samfunn handler slik at det 
utgjør alvorlige krenkelser eller 
samfunn som kan komme til å 
organisere eller oppmuntre til 
oppvekstsvilkår for barn som er klart 
skadelige. Disse samfunnene skal 
nektes tilskudd. OBDR mener at det 
ikke fremgår klart hva som menes 
med «klart skadelig» eller «alvorlige 
krenkelser». OBDR er uenig i 
ordlyden i § 6, andre ledd, og 
oppfordrer til at bestemmelsen i 
paragrafens andre ledd 
kvalitetssikres med henvisninger til 
lovverk.

16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter loven og å føre tilsyn 
med virksomheten

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec17
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0570


○ Ingen oppfatning
Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Vi støtter 
forslaget om at det overlates til 
fylkesmannen da det innebærer 
forenkling og kvalitetssikring i 
forhold til likebehandling.

17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: støtter forslaget. 
Arbeidsbyrden vil imidlertid bli større 
for fylkesmannsembetet dersom 
kravet til antall medlemmer settes 
lavere og uten aldersbegrensning, 
slik vi har foreslått.

Den norske kirke

18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) skal gis i et eget 
kapittel i den nye trossamfunnsloven

jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

I kapitlet om Den norske kirke 
anføres en formålsbestemmelse om 
at rammeloven skal legge til rette for 
at Den norske kirke forblir en 
demokratisk og landsdekkende 
evangelisk- luthersk folkekirke. 
Formålsbestemmelsen svarer godt 
til Grunnloven § 16 og er i tråd med 
Den norske kirkes målsetting om å 
være en demokratisk og 
landsdekkende evangelisk-luthersk 
folkekirke. Dette pålegger Den 
norske kirke et spesielt ansvar 
overfor minoriteter slik som døve 
som en kulturell og språklig minoritet.

19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig 
inndeling, kirkelige organer og valg til disse
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jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar
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Døvekirken består av døve og 
hørselshemmede medlemmer i Den 
norske kirke og deres nettverk som 
bruker tegnspråk. Kirken har syv 
selvstendige menigheter. I tillegg er 
Kristiansand med eget 
menighetsutvalg og prest tilsatt i 
2016 i ferd med å bli selvstendig 
menighet med eget menighetsråd. 
Døvemenighetene er 
kategorialmenigheter og 
medlemskapet i dem kommer i 
tillegg til medlemskapet til den lokale 
menigheten den enkelte sokner til. 
For å ivareta døve som språklig og 
kulturell minoritet er det det viktig at 
dagens ordning med dobbelt 
medlemskap for døvemenighetene 
opprettholdes. Døvekirken er 
organisert som et eget prosti under 
Oslo bispedømme. Den daglige 
ledelse av preste-, diakon- og 
katekettjenesten i døveprostiet ledes 
av Oslo biskop/bispedømme ved 
døveprosten. Døvekirkens øvrige 
virksomhet ledes av Døvekirkenes 
fellesråd og kirkevergen. Det er nå 
syv døves menighetsråd. Disse 
utgjør Døvekirkens fellesmøte 
sammen med representanter fra 
menighetsutvalgene. I tillegg er Oslo 
biskop, Kirkerådet og Døveprosten 
representert. Døvekirkens 
fellesmøte velger Døvekirkens 
fellesråd. Døvekirkenes Fellesråd 
har en representant fra hver 
menighet, en fellesrepresentant fra 
menighetsutvalgene, en 
representant fra fellesrådets 
ansatte, en representant oppnevnt 
av Oslo biskop og Døveprosten. 
Døvekirkens fellesråd har i 
hovedsak de samme oppgaver som 
fellesrådene har i Den norske kirke. 
Derfor støtter Døvekirken 
formuleringene i § 14 slik de er 
foreslått av departementet og som 
inkluderer en lovfesting av 
menighet, prosti og bispedømme 
som nivå i Den norske kirke. Som 
landsdekkende prosti har 
prostenivået en spesiell betydning 
for Døvekirken.

20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg

jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: OBDR gir sin 
tilslutning til lovforslaget, men 
ønsker at forbudet mot bygging 
nærmere kirke enn 60 meter i 
spredtbygd strøk blir stående. 
Forbudet er en viktig 
vernebestemmelse, og det bør ligge 
til Kirkemøtet at bestemmelsen blir 
overholdt.

21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak og særregler, 
forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal gjelde for kirken

jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale medlemskontingent

jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken er kirke for en språklig 
og kulturell minoritet med alle de 
utfordringene som ligger i dette. 
Døvekirken vil f.eks. aldri kunne 
oppnå en bærekraftig inntekt via 
medlemskontingent. Utover dette 
støttes vurderingen til Oslo 
bispedømme: OBDR ser det ikke 
som ønskelig å innføre 
medlemskontingent, og kan heller 
ikke se at høringsnotatet gir 
tilstrekkelig begrunnelse for 
nødvendigheten av en egen 
lovhjemmel for medlemsavgift. Med 
utgangspunkt i Den norske kirkes 
identitet som en åpen folkekirke der 
dåpen har vært eneste 
medlemsgrunnlag har både Storting 
og Kirkemøtet avvist at 
kirkemedlemskapet skal forutsette 
årlig betaling av en 
medlemskontingent. Det statlige 
kirkestyret hadde fram til og med 
2016 klare føringer for at det ikke 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0580
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec10
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0576


skulle være noen form for 
egenbetaling for medlemskap eller 
bruk av kirkens grunnleggende 
tjenester for medlemmer i Den 
norske kirke. I den tverrpolitiske 
avtalen om statskirkeordningen i 
2008 ble det presisert at det ikke 
skulle være medlemskontingent selv 
om kirken ble mer selvstendig fra 
staten. I et høringsnotat der 
finansiering av Den norske kirke er 
et av hovedspørsmålene er det 
derfor nærliggende å forstå forslaget 
om lovregulering av medlemsavgift 
som uttrykk for at Regjeringen ikke 
lenger ønsker å videreføre 
premissene fra kirkeforliket på dette 
området. Vi tolker lovforslaget om 
medlemskontingent som uttrykk for 
at staten nå gir nye signaler når det 
gjelder egenbetaling og berede 
grunnen for at staten i neste 
omgang skal kunne uttrykke en 
forventing eller forutsetning om at 
medlemsavgift kan inngå som en del 
av finansieringen av Den norske 
kirke. Uten kjennskap til de tidligere 
statlige føringene og de 
folkekirkelige premissene for 
avvisning av medlemskontingent i 
Den norske kirke kan det framstå 
som urimelig eller uskjønnsomt hvis 
kirken ikke innfører 
medlemskontingent – på linje med 
andre medlemsorganisasjoner. Vi 
erfarer at det er etablert praksis 
også i mange andre trossamfunn at 
det ikke stilles krav om 
medlemskontingent for å 
opprettholde medlemskapet. En 
eventuell medlemskontingent i Den 
norske kirke har stor betydning for 
forståelsen av Den norske kirke som 
folkekirke, og det er grunn til at det 
også vil kunne få overslag for 
praksisen i andre trossamfunn. 
Forslaget om en lovhjemmel for at 
Kirkemøtet skal gis adgang til å 
innføre medlemskontingent tolker 
OBDR som et klart kursskifte fra 
Regjeringen side. Forslaget legger 
premisser som bryter med det som 
var forutsetningene i kirkeforliket. Et 
slikt tydelig policyendring bør 
behandles mer prinsipielt og 
overordnet enn det som gjøres i 
dette høringsnotatet. OBDR vil 
derfor anmode om at Regjeringen 
tydeliggjør hva som er de politiske 
premissene for dette forslaget. 
Regjeringen bør bl.a. gjøre det klart 



om den mener det er rimelig å 
forvente at Den norske kirke skal 
innføre medlemskontingent. Det bør 
også gjøres tydelig om Den norske 
kirke har grunn til å forvente lavere 
offentlig finansiering på sikt, slik at 
medlemsavgift kan erstatte forventet 
reduksjon i offentlig tilskudd. Vi vil 
også anmode om at Regjeringen 
klargjør om en lovhjemmel er 
nødvendig for at Den norske kirke 
kan pålegge kirkemedlemmene en 
medlemsavgift.

23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal videreføres

jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken består av 
kategorialmenigheter for en språklig 
og kulturell minoritet. Medlemskapet 
i døvemenighetene kommer i tillegg 
til medlemskapet i menigheten den 
enkelte sokner til. Som minoritet er 
døve en utsatt gruppe og det er 
derfor spesielt viktig å ta vare på 
dem. Døvemenighetene som 
kategorialmenigheter blir for tiden 
langt på veg behandlet på lik linje 
med vanlige sokn, der 
menighetsrådet og Døvekirkenes 
fellesråd opptrer på vegne av dem. 
Prestetjenesten i Døvekirken er 
organisert som et eget prosti under 
Oslo bispedømme. Det er likevel 
noen forskjeller som ligger både i 
arbeidsfordelingen mellom 
menighetene, fellesrådet og 
Døveprostiet, men også i 
finansieringen som skjer uten 
kommunale bidrag gjennom 
Kirkerådet direkte til Døvekirkenes 
fellesråd eller indirekte gjennom 
Kirkerådet via Oslo bispedømmet til 
Døveprostiet.

24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom 
staten og kommunene føres videre, eller b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for 
finansiering av den lokale kirke?

jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

○ a) Dagens økonomiske 
oppgavefordeling mellom 
staten og kommunene føres 
videre.
○ b) Staten skal overta det 
ansvaret kommunene i dag 
har for finansiering av den 
lokale kirke.

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken ønsker at dagens 
ordning av dens finansiering 
gjennom offentlige tilskudd 
videreføres. Døvekirken har ikke 
den samme lokale forankringen som 
soknemenigheter i Den norske kirke 
og døvemenighetene har ansvar for 
døve som er større en 
bispedømmene i Den norske kirke. 
Døvekirken er derfor avhengig av at 
dagens ordning med statlig 
finansiering gjennom Kirkerådet 
videreføres. Samtidig er det viktig å 
ivareta en fleksibilitet i forhold til en 
ny kirkeordning med enhetlig ledelse 
og en arbeidsgiverlinje slik at 
tilskuddet f.eks. i framtiden bør 
kunne utbetales som et samlet 
tilskudd direkte til Døvekirken i 
staden for at deler av tilskuddet 
utbetales gjennom Oslo 
bispedømme mens en annen del 
utbetales til Døvekirkenes fellesråd.

Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål

25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til endringer i 
ekteskapsloven §§ 12 og 13.

jf. kap. 19
forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Alle personer 
som skal ha vigselsrett må 
dokumentere at de har mottatt 
undervisning om norsk lovverk 
angående ekteskap, skilsmisse og 
barnefordeling. Departementet 
foreslår at ordlyden i ekteskapsloven 
gjøres livssyns- eller religionsnøytral 
ved at «menighet» og «kirkelig 
vigsler» erstattes med mer nøytrale 
ord og utrykk.

26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som normalordning, jf. kap. 
22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)
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Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirkenes fellesråd har ikke 
ansvar gravferdsplassdrift eller --
forvaltning.

27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av gravplassansvaret 
til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23.

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

◉ Enig
○ Uenig

Hvor viktig er dette?

○ Viktig
◉ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirkenes fellesråd har ikke 
ansvar gravferdsplassdrift eller -
forvaltning.

28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de enkelte 
fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24

jf. kap. 22
forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu)

Velg et alternativ

○ Enig
◉ Uenig

Hvor viktig er dette?

◉ Viktig
○ Ikke viktig
○ Ingen oppfatning

Eventuell kommentar

Døvekirken støtter vurderingen ti 
Oslo bispedømme: Ettersom 
normalordningen legger opp til at et 
kirkelig organ fortsatt skal ha 
forvaltning på vegne av det 
offentlige, synes det logisk at et 
annet kirkelig organ også skal 
ivareta en kontrollfunksjon, lignende 
nåværende gravferdslov§ 4 og 21, 
og fatte bestemmelser på 
enkeltvedtak (gravferdsloven § 24). 
Det kan likevel være mest tjenlig at 
klager på enkeltvedtak behandles av 
fylkesmannen i de tilfeller hvor 
første gangs klagebehandling gjort 
av kirkens organer påklages, og det 
kreves en annen gangs behandling 
av klagen. OBDR mener at det er 
uheldig at kremasjonsavgiften 
foreslås videreført, og anbefaler at 
utgifter til bygging og drift av 
krematorier finansieres på annen 
måte enn ved brukeravgift.

Kommentarer
Døvekirken er den delen av Den norske kirke som ivaretar døve som kulturell og språklig minoritet og som har norsk 
tegnspråk som menighetens språk. Dermed er tegnspråk arbeidsspråket for de ansatte. Døvekirken består av døve og 
hørselshemmede medlemmer i Den norske kirke og deres nettverk som bruker tegnspråk. Døvekirkens fokus er derfor 
spesielt rettet mot at døve som kulturell og språklig minoritet ivaretas. Døvemenighetene er organisert som 
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kategorialmenigheter i Den norske kirke. Medlemskapet i Døvemenigheten kommer i tillegg til medlemskapet i den lokale 
menigheten den enkelte sokner til. Det er viktig for Døvekirken at denne ordningen også blir ivaretatt i en ny lov og en ny 
kirkeordning. Døvekirken har syv selvstendige menigheter. I tillegg er Kristiansand med eget menighetsutvalg og prest 
tilsatt i 2016 i ferd med å bli selvstendig menighet med eget menighetsråd. Døvekirken er organisert som et eget prosti 
under Oslo bispedømme. Den daglige ledelse av preste-, diakon- og katekettjenesten i døveprostiet ledes av Oslo 
biskop/bispedømme ved døveprosten. Døvekirkens øvrige virksomhet ledes av Døvekirkenes fellesråd og kirkevergen. 
Det er nå syv døves menighetsråd. Disse utgjør Døvekirkens fellesmøte sammen med representanter fra 
menighetsutvalgene. I tillegg er Oslo biskop, Kirkerådet og Døveprosten representert. Døvekirkens fellesmøte velger 
Døvekirkens fellesråd. Døvekirkenes Fellesråd har en representant fra hver menighet, en fellesrepresentant fra 
menighetsutvalgene, en representant fra fellesrådets ansatte, en representant oppnevnt av Oslo biskop og Døveprosten. 
Døvekirkens fellesråd har i hovedsak de samme oppgaver som fellesrådene har i Den norske kirke.


