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Lund menighetsråd, Stavanger bispedømme har behandlet denne saken med følgende vedtak : 
 
Alternativ A fikk 4 stemmer : 
«Lund menighetsråd mener at forslaget fra KR må forkastes, slik at menighetsrådene, fellesrådene 
og bispedømmerådene fortsatt selv kan ta stilling til om de vil etterspørre og vektlegge 
samlivsform ved ansettelser» 
 
Alternativ B fikk 3 stemmer : 
«Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet 

samlivsform» 

 

Her følger saksfremstillingen for begge forslagene: 

 

Forslag til høringsuttale fra Lund menighetsråd – alternativ A 

Kirkerådet (KR) har sendt på høring et notat av 20.desember 2022 hvor det foreslår at Kirkemøtet 

skal treffe følgende vedtak:  

«Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet 

samlivsform.» 

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.  

Lund menighetsråd mener derfor at forslaget fra KR må forkastes, slik at menighetsrådene, 

fellesrådene og bispedømmerådene fortsatt selv kan ta stilling til om de vil etterspørre og vektlegge 

samlivsform ved ansettelser.  

 

Forslag til høringsuttale fra Lund menighetsråd – alternativ B 

«Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting», er setningen som 
eventuelt tas bort 
I dag kan denne setningen brukes når ledige prestestillinger i Stavanger bispedømme lyses ut. 
I praksis betyr det at bispedømmerådet, som ansetter prester, kan kreve informasjon om søkernes 
privatliv. Denne informasjonen vil kunne vektlegges i ansettelser. 



Setningen er et unntak i lovverket, som gjør det mulig å diskriminere homofile/lesbiske presterPer i 
dag kan det enkelte bispedømme avgjøre selv hvilken praksis de følger. 
Ti av elleve bispedømmeråd har vedtatt å ikke vektlegge likekjønnet samlivsform ved tilsetting. 
Det kan være et uttrykk for at tiden er kommet for en felles praksis i spørsmålet.  Stavanger 
bispedømme er altså det eneste bispedømmet i Norge i dag, som fortsatt bruker den omstridte 
setningen. 
Det å ikke ville tilsette noen som ikke deler din mening, er etter vårt syn å ikke akseptere at vi 
har to syn som er vedtatt i Den norske kirke. I Lund menighet har vi også medlemmer med to 
ulike syn. Begge syn skal ivaretas og aksepteres. Det fine med vedtaket vi har er at vi har sagt at 
synet på likekjønnet samliv ikke skal være kirkesplittende. Vi skal sitte side om side i Lund kirke 
uavhengig av standpunkt i saken. Vi kan ha ulike syn på teologi, men stå sammen om det 
viktigste. 
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