
Fra: Marian Vogsland <Marian.vogsland@lyngdal.kirken.no> 
Sendt: onsdag 15. mars 2023 20:14 
Til: Kirkerådet Postmottak 
Emne: Høringsnotat fra Lyngdal sokn sak 11/2023 "Adgang til å vektlegge 

samlivsform ved ansettelser i Den norske kirke" 
 

Utskrift fra møtebok 03/2023 Lyngdal Menighetsråd  
Møtedato: onsdag 15.03.2023.  

Møtetid: 17:30-19.55, Kaffe fra kl. 17:00. 
Møtested: Lyngdal Kirkesenter. 
Ord for kvelden: Ragnhild Ellingsen 

 
 

Medlemmer til stede: Turid T. Håland, Tor Arild Tobiassen, Sverre E. Lied - 
sokneprest, Torbjørn Ougland -til og med sak 16, Mari Grave Håland, Eugen 
Søvik, Trygve Haugeland, Dag Sandal, Rune Halvorsen, Asger Friis -fra sak 

15/2023, Per Espeland -fra sak 16/2023.  

Varamedlemmer til stede: Lena Stangeland Knudsen med stemmerett i sak 11 

siden Per Espeland var forsinka, Torhild M Lindland, Ragnhild Ellingsen, Rolf 
Øveland. 

Andre til stede: Marian Vogsland 

 
Forfall: Anette Bjørneli 

 

Sak 11/2023: Høring om «Adgang til å vektlegge samlivsform ved 

ansettelser i Den norske kirke» 

Kirkerådet sender med dette forslag om adgangen til å vektlegge samlivsform 

ved tilsetting i Den norske kirke på høring. Kirkerådet vil på bakgrunn av 

høringen ta stilling til hva som skal fremmes for Kirkemøtet i 2023.  
Høringsnotatet legges ved innkallinga. 

Vedtak:  

8 stemmer for 
1. Lyngdal menighetsråd vedtar følgende høringssvar: Lyngdal menighetsråd 

stiller seg sterkt kritisk til et forslag som begrenser myndigheten til 

menighetsråd og fellesråd. Dette vil svekke det kirkelige lokaldemokratiet. 
Soknet er eget rettssubjekt, og det virker tvilsomt juridisk om kirkemøtet 

kan overkjøre lokale rettssubjekt.  
 
3 stemmer  

2. Lyngdal menighetsråd vedtar følgende høringssvar: Lyngdal menighetsråd 
stiller seg sterkt kritisk til et forslag som begrenser myndigheten til 

menighetsråd og fellesråd. Dette vil svekke det kirkelige lokaldemokratiet. 
Soknet er eget rettssubjekt, og det virker tvilsomt juridisk om kirkemøtet 
kan overkjøre lokale rettssubjekt.  

 
Lyngdal menighetsråd praktiserer ikke forskjellsbehandling av søkere på 

grunn av likekjønnet samlivsform. 



Med vennlig hilsen

Marian Vogsland
Daglig leder i Lyngdal sokn og
kirkegårdsleder i Lyngdal, Austad og Kvås
Lyngdal kirkekontor
+47 45 28 65 78

lyngdal.kirken.no
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