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HØRING - ENDRINGER I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV 

 

Det vises til høringsbrev og høringsnotat mottatt 2.august 2010.  
 

Da Døvekirkenes fellesråd ikke forvalter gravplass, velger rådet å ikke se på forslagene til endring i 

gravferdsloven. 

 
Døvekirekens fellesråd har behandlet saken postalt og vil komme med følgende kommentarer til de foreslåtte 

endringene i kirkeloven: 

 

§ 2  

Døvekirkenes fellesråd har ikke noe i mot at begrepet prestegjeld går ut av kirkeloven. Fellesrådet vil likevel 

peke på det forhold at: 
Døvemenighetene og døvepresttjenesten er hjemlet i Kirkeloven §2. 

I Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten heter det i §1 

Den kirkelige betjening av døve er organisert i døvedistrikt med utstrekning og navn fastsatt av 

departementet. 
 

Døvemenighetene ønsker å være så like geografiske menigheter som mulig. 

Men en er usikker på hvilken betydning bortfall av det administrative leddet ”prestegjeld” i kirkeloven; vil få 
for forskriften. 

Med prosti og fellesrådsområde som er landsdekkende, er det nødvendig å finne tjenlige geografiske områder 

for den enkelte ansattes (gjelder begge linjer) tjenesteområde. 
 

§ 6 

Døvekirkenes fellesråd peker på at biskopens eventuelle rett til å oppnevne prester i menighetsrådet, ikke må 

praktiseres på en slik måte at relasjoene mellom menigheten og døvepresten blir svekket. 
 

§ 38 

Døvekirkenes fellesråd er glad for forslaget til nytt andre og tredje punktum i andre ledd om at det gis 
mulighet til å påklage vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsråd, kirkelig fellesråd eller 

bispedømmeråd. Dette er viktig for partenes rettssikkerhet.  

Døvekirkenes fellesråd er derimot ikke glad for forslaget til ny ordlyd i tredje ledd bokstav b om at bare 

personer med soknet som arbeidsgiver skal ansees som ugild når saken behandles i organ for soknet. 
Fellesrådet mener det er uheldig at samme person både kan tilrettelegge en sak for et råd og deretter 

behandle samme sak i rådsorganet. Døvekirkenes fellesråd anbefaler at den opprinnelige ordlyden beholdes. 
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Politiattest 

Døvekirkenes fellesråd er svært glad for at det nå foreslås å åpne for å kunne kreve politiattest fra ansatte og 

frivillige som regelmessig er involvert i barne- og ungdomsarbeid. Det er viktig at lovbestemte organer i Den 
norske kirke får samme mulighet til å innhente politiattest som andre samfunnsinstitusjoner og frivillige 

organisasjoner. De samme beskyttelseshensyn gjelder innen Den norske kirke som ellers i samfunnet. 

 
Vennlig hilsen 

 

 

Tor Einar Lie 
Kirkeverge for døve 

Guri Kaland Sværen 
                           Daglig leder  


