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Høringssvar – Adgangen til å vektlegge samlivsform ved 
tilsettinger i Den norske kirke 
 

Etter vedtak i Hægebostad kirkelige fellesråd i FR-sak 12/23 den 15.03.23 oversendes 

følgende høringssvar: 

 

Etter henvendelse fra Åpen folkekirke ønsker Kirkerådet å fremmes sak for Kirkemøtet 

"om at tilsettingsorganer i Den norske kirke (Dnk) ikke skal forskjellsbehandle søkere på 

grunn av likekjønnet samlivsform." 

 

Kirkerådet legger i høringsnotatet til grunn at saken ikke har "læremessig karakter". 

Kirkerådet viser også til at trossamfunn (herunder også Den norske kirke) etter Norsk lov 

(Likestillings- og diskrimineringsloven § 9) har anledning til å forskjellsbehandle. 

Kirkerådet legger til grunn at Kirkemøtet har myndighet over alle rettssubjekt knyttet til 

Den norske kirke slik at Kirkemøtet har anledning til å vedta et felles personalreglement.  

 

Vi vil minne Kirkerådet og Kirkemøtet på den langvarige læremessige samtale og 

diskusjon som har vært rundt det aktuelle temaet i vår kirke og som holder vår kirke 

sammen i et vedtak hvor vi har to likeverdige ulike syn som gjensidig utelukker 

hverandre. Kirkerådets premiss om at saken ikke har "læremessig karakter" oppleves 

som lite troverdig uavhengig av hvilken side man står på.  

 

Vi vil videre minne Kirkerådet og Kirkemøtet på at både soknene og fellesrådene er 

selvstendige rettssubjekter med tilhørende rettigheter, plikter og fullmakter, blant annet 

at det styrende organ i rettssubjektet kan fatte vedtak om eget personalreglement. 

Denne rett har vært brukt, av ulike rettssubjekter i Dnk gjennom sine folkevalgte 

organer, til å utfordre Den norske kirke nedenfra og oppover. Det er neppe en vinnende 

strategi for å styrke lokaldemokratiet på soknenivå, å gjøre vedtak i Kirkemøtet som 

fratar eller gir inntrykk av å frata folkevalgte lokalt den mulighet og vedtakskompetanse 

de besitter til å fatte egne beslutninger.   
 

 

 
 
Vennlig hilsen 

 
Carl Magnus Salvesen 
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