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Lund kirkelige fellesråd behandlet følgende sak i møte den 16.03.23, KF-sak 01/23 : 
HØRING om vektlegging av samlivsform ved tilsettinger i den norske kirke 
 
Enstemmige vedtak : 
«Lund kirkelige fellesråd ber om at forslaget fra KR må forkastes, slik at menighetsråd, 
bispedømmeråd og fellesråd fortsatt selv kan ta stilling til om det vil etterspørre og vektlegge 
samlivsform ved ansettelser» 
 
Saksfremstilling : 
Hovedspørsmålet er om tilsettingsorganer i kirken, for eksempel menighetsråd, kirkelig fellesråd og 
bispedømmeråd, fortsatt skal ha adgang til å legge vekt på homofil samlivsform ved tilsettinger. 
Dette gjelder også vigslete stillinger.  
KR skriver: «Det er på det rene at tilsettingsorganer i Den norske kirke i dag har rettslig adgang etter 
likestillings- og diskrimineringsloven til å vektlegge likekjønnet samlivsform ved tilsetting, i alle fall for 
vigslede stillinger.» I følge KR er dette lovlig selv om det legges forskjellig vekt på samlivsform innad i 
kirken ved at noen menigheter og biskoper vektlegger det, mens andre ikke gjør det. 
KR postulerer at denne saken ikke er av «læremessig karakter». Og videre at det ikke har noen 
betydning at det er vedtatt at det er to teologisk legitime syn i det underliggende lærespørsmålet.  
Det kan absolutt diskuteres om samlivsform er av læremessig karakter eller ikke. Det er ikke gitt at 
det ikke er det. Det er heller ikke uten grunn at det ble vedtatt to teologisk likestilte syn på 
samlivsform m.m. i kirken. Da må ikke KR og Kirkemøtet bidra til å kneble den ene fløyen på denne 
måten. KR sitt forslag vil være en innskrenking av det lokale demokratiet i kirken ved at den enkelte 
menighet overstyres av Kirkemøtet på dette området.  
Det foreslås derfor at forslaget fra KR må forkastes, slik at menighetsråd, bispedømmeråd og 
fellesråd fortsatt selv kan ta stilling til om det vil etterspørre og vektlegge samlivsform ved 
ansettelser. 
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