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Statenog Den norskekirke- et tydeligskille.Høringfra
Døvekirkenesfellesråd

Døvekirkenes fellesråd ønsker med dette å gi sitt høringssvar til «Staten og Den norske kirke
—et tydelig skille.»

Vi takker for muligheten til å komme med et svar på denne høringen.
Døvekirken støtter departementets forslag til ny § 2 om å fastsette særskilt ordning for bl.a.
Døvekirken, overføres fra Kongen til Kirkemøtet. Det synes hensiktsmessig at dette legges til
Den norske kirkes øverste organ

Det vil være viktig at den kompetanse departementet har opparbeidet i forhold til
Døvekirkenes fellesråd og Døvekirkens arbeid, overføres til Den norske kirke.
Dette er allerede i ferd med å skje siden Kirkerådet har overtatt styringssamtalene med
Døvekirkenes fellesråd.

Døvemenighetenes og Døvekirkenes fellesråds egenart og utfordringer er sentrale i den
kompetanse som skal overføres. Vi har flere målgrupper der døve tegnspråkbrukere utgjør den
største. Og nettopp norsk tegnspråk som kommunikasjon gir særlige utfordringer til universell
utforming av kirkerom og utvikling av materiell.
Andre målgrupper som krever tilrettelagt kommunikasjon, er hørselshemmede og døvblinde
og nettverket til disse.
Døvekirkenes fellesråd og døveprostiet er landsdekkende og menighetsrådene dekker til dels
flere bispedømmer. Strukturen og organiseringen er og skal være demokratisk på samme måte
som i den øvrige kirke. Gjennom organisering av preste-, diakoni- og trosopplæringstjenesten
skal døve/hørselshemmede, døvblinde og deres nettverk ivaretas i døvemenighetene og i
distriktene.
Det er viktig at våre medlemmer har sitt fulle medlemskap i sine bostedssokn og samtidig har
fulle rettigheter i sin døvemenighet («dobbelt» medlemskap).

Det er videre viktig at våre menighetsråd fortsatt er bundet av og kan utføre alle oppgaver
som er nevnt i Kirkeloven §§ 3-11 som gjelder menighetsråd (unntatt at våre medlemmer må
kunne ha dobbelt medlemskap, se over). Døvemenighetene skal ha samme status, oppgaver og
myndighet som øvrige menighetskontor bl.a. inn - og utmeldinger og tilmelding til kirkelige
handlinger

Når det gjelder dagens forskrift og regler "10.5 Forskift om ordning for døve menighetene og
døvepresttjenesten og 10.8 Regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer,
og om formens for deres virksomhet" må tilpasses i kirkeloven og dens bestemmelser.jfr. §§
12—14 som gjelder kirkelig fellesråd og § 17—18 som gjelder eierforhold og forvaltning av
kirker.
Som tidligere påpekt er Døvekirkenes fellesråd og Døvekirken landsdekkende og ikke knyttet
til noen kommune. Endringene i statens forhold til Den norske kirke vil derfor kunne få større
betydning for oss bl.a. innenfor økonomi enn det vil gjøre for resten av den lokalkirkelige
virksomhet.
Vi ber derfor om at staten legger tydelige premisser slik at en del av rammetilskuddet som
Den norske kirke får i framtida, skal gå til Døvekirken. Døvekirkenes fellesråd involveres og
ivaretas i alt planarbeid.



Døvekirkenes fellesråd ber om at det finansielle ansvaret for fellesrådet og menighetene
omtales i § 22 Statens finansielle ansvar.
Dette vil også gjelde finansiering av vedlikehold for dagens kirkebygg og for finansiering av
eventuelt nye kirkebygg. Også våre kirkebygg er en del av kulturminnene i Norge og den
felles nasjonale kulturarv.

Døvekirkenes fellesråd har sett på høringsnotatets betraktninger vedrørende
virksomhetsoverdragelse når det gjelder prester og ansatte i bispedømmeråd og Kirkerådet. Vi
minner om at døvekirkens kateketer, diakon og trosopplærere også er ansatte i
bispedømmerådslinjen.


