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Referat fra møte i LHBT-utvalget 22. november 2021 

Kristine Sandmæl, prost, Lofoten prosti 

Halvor Moxnes, professor v/Universitetet i Oslo (deltok på Teams) 

Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg, Bispemøtet  

 

Forfall: 

Alex Ramstad Døsvik, student, medlem i Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet 

Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver, KA 

 

Tilstede som sekretariat for utvalget: 

Seniorrådgiver Karen Marie Engeseth 

 

 

Kristine Sandmæl åpnet møtet.  

 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Sak 23.2021 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
Sak 24.2021   Godkjenning av referat fra møte 9. september 2021 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 
Sak 25.2021   Orienteringssaker 

a) Kai Steffen Østensen har trukket seg fra utvalget fordi han nå er politisk rådgiver for 
helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  

b) Leder orienterte fra arbeidet i koordineringsgruppen for Likestilling, inkludering og 
mangfold.  

 
Sak 26.2021   Kompetanseheving 

a) Evaluering av pilotkursene. 
 
Sakspapir: Sammendrag av deltakerevalueringene.  
 
Det er viktig at kursene gir rom for samtale. Arbeidslivsundersøkelsen og funnene fra den bør 
løftes frem og konkretiseres.  
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Viktig å være tydelig på at kurset ikke har formål å skape enighet. Dette kurset skal ikke skape 
teologisk enighet, det handler ikke om teologi, men om å bli kjent med en gruppe mennesker 
og gjøre oss som kirke bedre i stand til å forstå en minoritet.  
 
Kursledere med ulik erfaringsbakgrunn er en ressurs. Eksempler og språkbruk er viktig. 
Kirkegårdsarbeideren møter mange. Spørsmål: Hvordan kan vi takle uenighet i syn og 
samtidig ivareta kirkens som enhet? 
 
Bør kurset i endelig form ha en referansegruppe av folk som jobber i menighet? 
 
Til kursets ressursmateriell bør hjelp til samtale ved case og spørsmål vurderes.  
 

b) Videre arbeid med kursinnhold.  
Det må jobbes videre kursinnhold for ansatte, samlinger i lokalmenigheten og konfirmanter.  
 
Det må også samles og utvikle ressursmateriell til kurslederne.  
 
Det enkelte bispedømme forutsettes å selv rekruttere sine kursledere. En viktig oppgave for et 
forlenget LHBT-utvalg er å tilby bispedømmene kurs for kursledere.  
 
Sak 27.2021 Videreføring av LHBT-utvalget 
Vedtak: Utvalget imøteser behandling av videreføring av LHBT-utvalget på Kirkerådets 
møte 9.-10. desember. Utvalget oversender forslag til navn til utvalget.  
 
 
Sak 28.2021   Konsultasjonen 
Leder orienterte om arbeidet med programmet for konsultasjonen 28.-29. april 2022.   
 
Leder tar kontakt med Kirkerådets leder for å be kirkerådet ta formelt ansvar for 
konsultasjonen og endelig budsjettramme. 
 

 

 


