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Svar på høring om adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
i Dnk 

Stavanger kirkelige fellesråd (SKF) vil gjerne få takke for muligheten for å gi høringssvar på 
adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke (jfr. høringsbrev av 21. 
desember 2022). 
 
SKF vil gi høringssvar knyttet til tre punkter: 

1) Det er i Norge i utgangspunktet ikke lov å diskriminere (jfr. § 6 i likestillings og 
diskrimineringsloven). Det er i lovens § 9 gitt begrenset åpning for unntak fra dette 
hovedprinsipp. Den norske kirke har to offisielle og likestilte syn på likekjønnet 
samlivsform.  SKF vurderer at det ikke finnes «saklige formål» og/eller «er nødvendig 
for å oppnå formål» som skal tilsi at enheter i Den norske kirke skal kunne 
praktiskere «lovlig forskjellsbehandling». SKF avviklet derfor i 2018, i forbindelse 
med endring av personalreglementet ved kommunesammenslåing, tidligere 
ordningen med en formulering i utlysing av stillinger som opplyste at samlivsform kan 
bli etterspurt og vektlagt.  

2) Stavanger kirkelige fellesråd vil, selv om vi er enige i sak med forslagsstillere (jfr. pkt. 
1), på det sterkeste advare Kirkemøtet mot å fatte vedtak som griper inn i soknets 
organer. Et eventuelt vedtak slik forslagsstiller legger opp til vil binde soknets 
organer og begrense dets autonomi. Det tillegger soknets organer selv å råde for sin 
egen virksomhet. Dette vil også gjelde ved reglement for rekruttering og tilsetting. 

3) Stavanger kirkelige fellesråd vil at praksis med å ha en formulering i utlysing av 
stillinger som opplyser at samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt opphører i Den 
norske kirke, men vedtak i Kirkemøtet/kirkerådet i denne saken kan dog ikke gjøres 
bindende for andre enn rettssubjektets egne organ.  

 
Høringssvaret ble behandlet og vedtatt på fellesrådets møte 22.02.2023. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Rune Skagestad  
Kirkeverge  
    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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