
       

 

 

 
Dato: 04.01.2023 

Arkivsak 22/00021 

Dokumentnummer:  22/00021-003 

Arkivkode: 008 

Saksbehandler:  Anja Terjesen 

 

Saksnr Sak Møtedato 

004/23 Samlivsform ved tilsetting 10.01.2023 
 

 

Saksfremstilling 
Høring om bruk av muligheten til å forskjellsbehandle på grunnlag av samlivsform. 

 

Kirkerådet foreslår for kirkemøtet å vedta at trossamfunnet Den norske kirke, i alle ledd, skal slutte å benytte seg av den 

muligheten som ligger i likestillings- og diskrimineringsloven om å vektlegge likekjønnet samlivsform ved 

tilsetting.  

 

Slik det er nå benyttes denne muligheten av et bispedømmeråd som har dette med i utlysningstekster og 

dermed kan tematisere dette i intervjusituasjon og ved tilsetting. Hvor mange fellesråd og eventuelle 

menighetsråd som benytter denne muligheten er usikkert. Noen argumenterer for at dette er noe det 

enkelte tilsetningsorgan må få bestemme selv mens andre mener det er på høy tid at trossamfunnets 

øverste demokratiske organ sier klart ifra at Den norske kirke ikke praktiserer slik forskjellsbehandling. 

 

Kirkerådet anbefaler å ikke på det nåværende tidspunkt gjøre regelendringer som formelt binder de ulike 

tilsetningsorganene, men vil heller at Kirkemøtet fatter et generelt vedtak med sikte på å på sikt bake 

dette inn i et felles personalreglement.   

 

Høringsdokumentet går gjennom mye, men det følgende er det muligens fornuftig å mene noe om: 

1) Ønsker vi å støtte intensjonen «Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle 

søkere på grunn av likekjønnet samlivsform»? 

2) Bør Kirkemøtet fatte slike avgjørelser på vegne av hele trossamfunnet? 

3) Er det i så fall tilstrekkelig å fatte et generelt vedtak om dette, eller bør kirkemøtet formelt vedta 

endringer i kirkeordningen som allerede i 2023 formelt binder tilsetningsorganene til å avstå 

fra forskjellsbehandling på grunnlag av likekjønnet samlivsform 

 

Forslag til vedtak 
 

 

Møtebehandling 
 

 

Vedtak 
Samlivsform ved tilsetting.  Ingrun Jule gikk gjennom saken.  
Høring om bruk av muligheten til å forskjellsbehandle på grunnlag av samlivsform. Det foreslås for 
kirkemøtet å vedta at kirken skal slutte å benytte seg av muligheten om å vektlegge likekjønnet samlivsform 
ved tilsetting. 
Hernes MR støtter intensjonen " Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle  søkere 
 på grunn av likekjønnet samlivsform". Dette bør gjelde for hele trossamfunnet.  Det bør likevel være mulig 
for pr prest å reservere seg mot å gjennomføre likekjønnet vigsel. 

 


