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Høringssvar - adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke 
 
Hamar biskop avgir med dette høringssvar om adgangen til å vektlegge samlivsform ved 
tilsetting i Den norske kirke. 
 
Høringsnotatet skisserer i punkt 5 et forslag til vedtak i Kirkemøtet om at tilsettingsorganer i 
Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform. 
Den norske kirkes praksis med at enkelte, og nå kun ett, bispedømmeråd har valgt å 
forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform, har gjennom perioden fra 
2007 og fram til i dag fått til dels stor oppmerksomhet i offentligheten. Enkeltsøkere har 
opplevd seg diskriminert, med bakgrunn i sin samlivsform. Selv om begrunnelsen for dette 
har vært hjemlet i gjeldende lovverk, har det med jevne mellomrom blitt tematisert om det er 
riktig at trossamfunnet skulle kunne operere med ulik praksis på området.  
Enkeltfortellingene om opplevd forskjellsbehandling, blant annet i mediebildet, har utfordret 
hele kirken og noen ganger stått i kontrast til kirkelig kommunikasjon som har tatt til orde for 
likestilling, inkludering og mangfold, også på områder som berører samliv, men ikke bare på 
feltet likekjønnet samlivsform. Til disse fortellingene hører også hjemme kvinners opplevelse 
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om diskriminering på grunn av kjønn, transpersoners opplevde diskriminering på grunn av 
kjønnsidentitet og samboeres erfaringer av at sivilstatus medførte omtale i regionale og 
nasjonale medier når man søkte stilling i Den norske kirke. 
 
Hamar biskop ønsker å komme med følgende innspill til saken: 

 Hamar biskop støtter forslaget om at tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal 
forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform 
 

 Hamar biskop vil likevel be Kirkerådet vurdere om forslaget til Kirkemøtets vedtak 
kunne være: Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle 
søkere på grunn av samlivsform 
 

 Hamar biskop forstår med bakgrunn i Kirkemøtets vedtak av 2007 behovet for at en i 
2023 aktivt vedtar at det ikke lengre skal være tillatt i Den norske kirke å diskriminere 
søker som lever i likekjønnet samliv, men mener det på generelt grunnlag ikke bør 
forekomme forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 
 

 Hamar biskop mener at kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk 
ikke har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet i kirkelige stillinger. 
 

 Hamar biskop mener at en eventuell vurdering av samlivsspørsmål og levd liv hører 
hjemme i biskopens vurdering av kandidaters egnethet inn mot vigsling og tilsyn, 
men bør for tilsettingsorganet ikke være relevant for om en søker skal tilsettes eller 
ikke. 
 

 Hamar biskop støtter innføring av felles praksis på feltet for hele trossamfunnet. Med 
tanke på opplevd arbeidsmulighet i Den norske kirke har vi i Hamar bispedømme 
flere ganger erfart at søkere bevisst retter seg mot kirkelige arbeidsplasser som 
aktivt uttrykker åpenhet og inkludering. Et vedtak om å ikke forskjellsbehandle, bør 
derfor følges opp gjennom et arbeid for å vise at alle kirkelige arbeidsplasser i 
trossamfunnet stiller seg åpne og inkluderende for søkere uavhengig av kjønn, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 
 

 Selv om det, som høringsnotatet uttrykker, er tillatt å innhente informasjon om 
sivilstatus, har dette over tid ikke vært praksis i Hamar bispedømme, og vi mener det 
heller ikke bør være nødvendig. Sivilstatus er ikke relevant for utøvelsen av tjenesten 
i de ulike kirkelige stillinger, hverken vigslede eller andre stillingskategorier. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ole Kristian Bonden  
Biskop Lars Erlend Kielland 
 Personalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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