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HØRINGSUTTALELSE 

Hidra menighetsråd (Mandal og Lister prosti) vedtok med 6 stemmer (en avstod fra å stemme) 
følgende høringsuttalelse til sak om adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Dnk: 
Hidra menighetsråd vil sterkt fraråde at det fremlagte forslaget om begrensninger i muligheten til å 
spørre om samlivsform vedtas. Saken bør ikke fremmes for Kirkemøtet.  
Begrunnelse 
Respekt og tilhørighet – som grunnlag for enhet uavhengig av syn på sak 
Det foreligger en delt uttalelse fra kirkens lærenemnd fra 2005 om likekjønnet samliv. Ved behandling i 
Kirkemøtet i 2017 om vigsling av likekjønnede par, ble det inngått et kompromiss. Dette innebærer at 
det i kirken er to likestilte læremessige syn på likekjønnet samliv. 
Forslaget vil innebære en innsnevring av det praktiske handlingsrommet for det ene av de to 
læremessige syn i denne saken. Det kan i den sammenheng være grunn til å minne om hva 
lærenemnda uttalte: «Her er det dyptgående uenighet i et lærespørsmål som er viktig for 
enkeltmennesker og for kirken som fellesskap. Det er et ansvar for hele kirken å tenke gjennom 
hvordan en håndterer denne uenigheten – i respekt for dem som har et annet syn enn en selv har, og i 
respekt for de mennesker som mest direkte berøres av det aktuelle spørsmål.» 
At saken har blitt fremmet kan oppleves som en omkamp fra «Åpen kirkegruppe», for å bevege seg i 
retning av kun ett syn på denne saken i Dnk. 
Overkjøring av lokaldemokratiet 
Det er kirkelige organer (bispedømmeråd og menighetsråd/fellesråd) som på demokratisk vis har fattet 
vedtak innenfor lovens rammer om at samlivsform kan tillegges vekt ved tilsettinger. Forslaget som er 
fremlagt innebærer en overkjøring av lokaldemokratiet i kirka. 
Når det gjelder tilsettinger i sokn og fellesråd er det ikke opplagt at kirkemøtet har juridisk hjemmel til å 
legge denne type begrensninger på soknets selvstendige tilsettingsmyndighet. Det kirkelige 
reformarbeid og forarbeidene til Kirkeloven har vektlagt å tydeliggjøre soknets selvstendighet i forhold 
til kirkelige organer på regionalt og sentralt nivå. Kirkeloven slår derfor fast at soknet er den 
grunnleggende enhet i Den norske kirke og at menighetsrådet opptrer på vegne av soknet når ikke 
annet er fastsatt i lov eller i medhold av lov. Notat fra advokatfirmaet Hjort til Kirkens 
arbeidsgiverorganisasjon datert 17 mars 2022 er i denne sammenheng være en relevant referanse.  
Forslaget er tvetydig 
Selv om forslaget formelt sett er avgrenset til likekjønnet samlivsform, vil det i praksis gjøre det umulig, 
for de tilsettingsorgan som har behov for det, å spørre søkere om samlivsformer og sivilstatus 
generelt. 
Dette fremgår også indirekte av høringsnotatet når det henvises til Stavanger bispedømmeråd som 
eksempel på praksis som ønskes stoppet. De har vedtatt generelt at samlivsform kan bli vektlagt, uten 
at dette nødvendigvis er knyttet til likekjønnet samlivsform. Når høringsnotatet gjør et juridisk poeng av 
at «samlivsform rettslig sett er en undergruppe av seksuell orientering», er det uklart hva som menes. 
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