
 

DEN NORSKE KIRKE 
Hamar bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: hamar.bdr@kirken.no Telefon: +47 62550350 Saksbehandler 
Postboks 172 Web: www.kirken.no/hamar Telefaks:    Lars Erlend Kielland 
2302 HAMAR Org.nr.:818 066 872     
 

  
 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd 
Postboks 799 Sentrum 
 
0106 OSLO 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 10.03.2023 Vår ref: 22/04544-3 LEK Deres ref:    

 
 

Høring - adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den 
norske kirke  

 
Hamar bispedømmeråd avgir med dette høringssvar om adgangen til å vektlegge 
samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke. 
Sak om høringssvar ble behandlet av Hamar bispedømmeråd i møte 22.februar 2023, sak 
6/23. 
 
Hamar bispedømmeråd ønsker å komme med følgende innspill til saken: 

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

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

 Hamar bispedømmeråd 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 bispedømmeråd 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 
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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  
 
 
Freddy Knutsen   
Stiftsdirektør  Lars Erlend Kielland 
  personalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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