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Høringssvar Nord-Hålogaland bispedømmeråd  om adgangen til å 
vektlegge samlivsform ved tilsetting i den norske kirke 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd (NHB) takker for anledning til å uttale seg om adgang til å 
vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke. 
 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette ikke er en praksis Nord-Hålogaland bispedømme 
benytter ved tilsettingssaker. 
 
Det er en god gjennomgang av saken som ligger i høringsnotatet. Vi stiller allikevel 
spørsmål ved om det i lys av vedtaket om to vigselsliturgier er mulig å si at det er saklig 
grunn for å forskjellsbehandle ut fra samlivsform. I vedtaket fra kirkemøtets behandling av 
saken om likekjønnet vigselsliturgi (KM 17/16) slås det fast at ulikt syn på likekjønnet 
vigsel/samliv ikke er av en slik karakter at det gudstjenstlige og sakramentale fellesskapet 
brytes. Det er altså et spørsmål vi som kirke ikke ser som avgjørende. Selv om det iflg NOU 
2008:1 sies at det ikke er nødvendig med en lik praksis innad i trossamfunnet for at saklig 
forskjellsbehandling kan gjøres innenfor unntaket i likestillings og diskrimineringsloven, 
mener vi det er vanskelig å si at et spørsmål som ikke er av avgjørende betydning for kirken 
i deler av kirken allikevel skal kunne anses som avgjørende for å oppnå formålet til den 
norske kirke.  
 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener de ulike arbeidsgiverne i Den norske Kirke bør 
tilstrebe å fremstå som en, og mener det foreslåtte utkastet til vedtak vil være et godt vedtak 
som forplikter de ulike arbeidsgivere i kirken til å være en ansvarlig arbeidsgiver med en 
enhetlig praksis når det kommer til tilsettinger.  
 
Nord-Hålogaland bispedømme stiller seg bak forslaget fra kirkerådet: «Tilsettingsorganer i 
Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform.»  
 
 
For ordens skyld vises det til protokoll fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd sitt møte 
28.02/01.03 23, vår ref: 22/04555 
 
 
Med vennlig hilsen  
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Audun Sæbø  
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