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Hei, 
 
Kvaløy menighet avgir følgende svar på høring om adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
i Den norske kirke: 
 
Den norske kirke har et flertallsvedtak om at begge syn på likekjønnet ekteskap kan gis rom og 
komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse, og vi er innforstått med 
at det er ulik praksis på dette i kirken.  

Som høringsnotatet refererer er tidligere lovforarbeider relevante for forståelsen av dagens regler, 
og notatet viser spesielt til Ot.prp. nr. 79 (2008-2009) som gir en relativt omfattende veiledning som 
er relevant for rekkevidden av unntaksbestemmelsen for trossamfunn i Likestillings- og 
Diskrimineringslovens §9.  

Vi siterer fra høringsnotatet:  

«Utvalget mener at det ikke bør stilles krav om enighet i trossamfunnet om en fortolkning av den 
religiøse læren. Dette innebærer at trossamfunn seg imellom kan forstå lære- og trosspørsmål på 
ulikt vis. Samtidig betyr det også at det er rom for uenighet om lære- og trosspørsmål internt i et 
trossamfunn. Ifølge utvalget kan forskjellbehandlingen anses som religiøst begrunnet og ha et saklig 
formål, selv om det ikke er enighet om disse spørsmålene innad i trossamfunnet. Det bør heller ikke 
kreves at fortolkningen har støtte blant et (bestemt) flertall i trossamfunnet».  

Dersom Kirkemøtet vedtar at det ikke lenger skal være rom for å praktisere det ene synet på homofilt 
samliv, ved at man benytter seg av adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske 
kirke, vil det i praksis bety at Den norske kirke motsier sitt eget vedtak om at det gis rom for begge 
syn på likekjønnet ekteskap. Vi mener derfor at det ikke skal gjøres vedtak om at Den norske kirke 
skal slutte å benytte seg av unntaket i likestillings- og diskrimineringslovverket.  
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