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Referat fra møte i LHBT-utvalgets møte 31. oktober 

Til stede:  
Kristine Sandmæl, utvalgets leders 
Linn Maria Kierulf (med til og med sak 30/2022 og sak 36/2022)  
Kristian Eger Mollestad 
Jan Otto Myrseth 
Alex Ramstad Døsvik 
Daniel Skjevik-Aasberg (til og med sak 28/2022) 
Karen Marie Ulvestad-Grandahl 
 
Fra sekretariatet deltok:  
rådgiver Gunnhild Nordgaard Hermstad, sekretær 
HR-sjef Maude Chinhengo Hals 
 
Seniorrådgiver Jenny Marie Kvisler Lillevold var med på sak 28/2022 
Kommunikasjonsrådgiver Marita Bjørke Ådland var med på sak 36/2022 
 
Møtet ble innledet med en liten andakt av utvalgsleder, før vi spiste kake og takket seniorrådgiver 
Karen Marie Engeseth for hennes gode innsats for sekretær for utvalget frem til nå.  

26/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Preses hadde likevel ikke anledning til å være med under sak 31/2022 KM-sak «Videre prosess». 
Marita Bjørke Ådland kommer for å fortelle om arbeidet med nettsidene, dette ble ny sak 26/2022.  
 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent 

27/2022 Godkjenning av referat fra møte 23. august 2022 
Utkast til referat fra 23. august var sendt ut tidligere.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent 

28/2022 Filmen «Prestens hemmelighet» 
Karen Marie Ulvestad-Grandahl, Jenny Marie Kvisler Lillevold og Gunnhild Nordgaard Hermstad har 
laget et forslag til samtaleopplegg. Forslaget til samtaleopplegg var vedlagt innkallingen til møtet.  
 
Jenny jobber sammen med kommunikasjonsavdelingen med utrullingen av filmen og 
samtaleopplegget. LHBT-utvalget vil gjerne involveres når innholdet i det som skal kommuniseres blir 
klart og Kristine orienteres underveis i utrullingen.  
 
Vedtak: Gunnhild Nordgaard Hermstad oppdaterer samtaleopplegget i tråd med det som kom frem i 
møtet. Når mer av innholdet i kommunikasjonen omkring filmen er klart, involverer Jenny Marie 
Kvisler Lillevold LHBT-utvalget og utvalgsleder Kristine Sandmæl. 
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29/2022 Kurset «Kirken skaper trygge rom» 
Kurset rulles nå ut.  
 
Noen av medlemmene i utvalget holder kurs selv. Hamar bispedømme har invitert utvalget til 
forankring på ledermøte for proster og kirkeverger. Kristian Mollestad drar til Hamar. Kristine 
Sandmæl har snakket med Vårt land.   
 
Vedtak: Saken tas til orientering 

30/2022 Konfirmantundervisning  
Kristine Sandmæl har tatt kontakt med rådgiverne på de ulike bispedømmekontorene for å høre hva 
de tenker. Avventer svar fra disse.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering  

31/2022 KM-sak «Videre prosess» 
Bispemøtet har hatt saken oppe og vil følge opp sine ansvarsområder videre.  
 
Vedtak: Gunnhild Nordgaard Hermstad tar med innspillene videre i arbeidet med KM-saken om 
«Videre prosess».  

32/2022 Kirkelig organisering 
Kirkemøtet har vedtatt prinsipper for fremtidig kirkelig organisering. LHBT-utvalget er opptatt av at det 
trengs gode regler for antidiskriminering og likestilling.  
 
Vedtak: Den norske kirkes LHBT-utvalg har store forventninger til at antidiskriminering og likestilling 
sikres i kirkens videre arbeid med ny kirkelig organisering. 

33/2022 Markeringer 
Transminnedagen 20. november faller i år på en søndag. Det har også tidligere vært tradisjon i 
mange kirken å markere AIDS-dagen 1. desember. 
 
Vedtak: Den norske kirkes LHBT-utvalg oppfordrer menighetene til å markere transminnedagen 20. 
november og AIDS-dagen 1. desember. Utvalget ber kommunikasjonsavdelingen om å formidle dette 
i nyhetsbrevet.   

34/2022 Møtedatoer 2023 
LHBT-utvalget har pleid å ha tre møter på våren og to på høsten. Vi fant to datoer i vår, og vil finne 
resten av datoene på neste møte.  
 
Vedtak: LHBT-utvalgets neste møter er: 13. januar 09:30 – 13:00 og 30. mars 12:00 – 15:00.  
Preses Olav Fykse Tveit, kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og direktør Ingrid Vad Nilsen 
inviteres til møtet i mars.  

35/2022 Orienteringssaker 

a) Sluttrapport 
Uavhengig av hvilken løsning Kirkerådet velger for kirkens framtidige arbeid etter utløpet av utvalgets 
funksjonstid i 2023, er det et poeng at dagens utvalg rapporterer om hva utvalget har arbeidet med og 
hva det er behov for å jobbe videre med på feltet.  
 
Før sommeren bes alle utvalgsmedlemmene om å komme med innspill til sluttrapporten:  

- Hva har utvalget arbeidet med denne perioden?  
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- Hva er det behov for å opprettholde fremover? Hva kan utvalget slutte med? Hvilke saker må 
det jobbes videre med? Hva er det som mangler?  

 

b) Fagdag for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) 2023 
HR-sjef Maud Chinhengo Hals orienterte om arbeidet med å planlegge LIM fagdag til våren og vil 
gjerne ha innspill fra LHBT-utvalget. Hvordan kan alle ansatte ivaretas på en god måte? Er det noe 
LHBT-utvalget selv vil bidra med på fagdagen?  
 

c) Læringsplattformen 
HR-sjef Maud Chinhengo Hals orienterte om Læringsplattformen, og at de statlige e-læringskursene 
om LIM-arbeidet også inkluderes her. Dette vil bli obligatoriske kurs for alle nytilsatte.  
 

d) Mediesaker 
Utvalgsmedlemmene Kristian Mollestad og Daniel Skjevik-Aasberg har begge skrevet innlegg i Vårt 
land i høst. Leder Kristine Sandmæl har vært intervjuet i Vårt land om kompetansehevingskursene. 
 

e) Nordlandsforskning 
Utvalgsleder Kristine Sandmæl er med i en referansegruppe i et forskningsprosjekt som 
Nordlandsforskning har. Forskerne skal blant annet gjøre en spørreundersøkelse blant mennesker 
som har erfaring med konverteringsterapi.  

36/2022 kirken.no 
Kommunikasjonsrådgiver Marita Bjørke Ådland orienterte om arbeidet hun og 
kommunikasjonsavdelingen har gjort for å oppdatere kirken.no.  
 
Utvalget kom med innspill. 
 
Vedtak: Marita Bjørke Ådland og Heidi Olsen kommer tilbake på neste møte for å presentere hvordan 
de ser for seg at ting skal henge sammen på nettsiden.    
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