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SAK 24/23 Høring – adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke 

 

Bøler menighet mottok 22. desember 2022 mottatt fra Kirkerådet forslag om adgangen til å 

vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke på høring. Høringsnotatet er vedlagt. 

Høringen er åpen, så alle er invitert til å mene noe om dette. Kirkerådet vil på bakgrunn av høringen 

ta stilling til hva som skal fremmes for Kirkemøtet i 2023. 

Hovedspørsmålet i høringen er om tilsettingsorganer i Den norske kirke, for eksempel menighetsråd, 

kirkelige fellesråd og bispedømmeråd, fortsatt skal ha adgang til å legge vekt på homofil samlivsform 

ved tilsettinger. Per i dag er det bare Stavanger bispedømmeråd som har valgt å opprettholde 

praksisen. 

Kirkerådet foreslår at Kirkemøtet skal treffe et generelt vedtak som slår fast at tilsettingsorganer i 

Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform, for 

eksempel slik: Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av 

likekjønnet samlivsform.  

Bøler menighetsråd takker for muligheten til å uttale oss om denne viktige saken. Vi støtter 

helhjertet forslaget om at tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på 

grunn av likekjønnet samlivsform. Det er ikke saklig grunn til å hevde at det å være gift med en av 

samme kjønn er av avgjørende betydning for utøvelsen av yrket som prest, diakon, kateket eller 

kantor. Selv om diskrimineringsloven åpner for unntak, oppleves det som diskriminerende praksis å 

fortsatt holde denne muligheten åpen i Den norske kirke. Skal kirken ta arbeidet med trygge rom på 

alvor, bør vi ha en helhetlig ansettelsespolitikk også på dette feltet.  

 

Oslo, 27. februar 2023 

Bøler menighetsråd 
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