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Høring – adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke  

Åpen folkekirke viser til brev av 21. desember 2022 og sender med dette inn vårt svar til høringen om 
adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke.  
 
Vi er fornøyde med at saken vi har meldt til Kirkemøtet nå er i prosess og ser fram til at den blir 
fremmet til årets kirkemøte.  
 
Åpen folkekirke støtter Kirkerådets forslag om at Kirkemøtet skal treffe et generelt vedtak som slår 
fast at tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke skal forskjellsbehandle søkere på grunn av 
likekjønnet samliv.  

Åpen folkekirke ser behov for å løfte fram noen perspektiver, som vi mener kan tydeliggjøre og 
forsterke argumentasjonen i høringsnotatet.  
 
Høringsnotatet legger i stor grad vedtaket som fra 2007 til grunn i argumentasjonen omkring 
lovmessigheten av dagens forskjellsbehandling i Den norske kirke, men tar i liten grad inn over seg 
endringen som har skjedd gjennom liturgivedtakene i 2016 og 2017. Med innføringen av den nye 
liturgien fra 1. februar 2017 endret Den norske kirke praksis og begynte å vie likekjønnede par. Vi har 
ikke ulike praksiser, men én i møte med likekjønnede par: Vi vier. En vigslet kantor, diakon, kateket 
og prest kan gifte seg med en person av samme kjønn i alle landets sokn og kirker. Med denne 
endringen, kan det ikke lenger være grunnlag for å legge vekt på om en person er gift med en av 
samme kjønn ved tilsettinger i Den norske kirke.  
 
Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at å diskriminere på «grunn av kjønn, graviditet, 
permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner 
av disse grunnlagene er forbudt.» I §9 gis et unntak fra forbudet mot å diskriminere, når 
forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er 
uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.  
 
Det slås fast at i arbeidsforhold (…) er direkte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, 
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bare 
tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. 
 



Stavanger bispedømmeråd har vedtatt at de fortsatt ønsker å kunne la være å tilsette gifte lesbiske 
og homofile jobbsøkere. De andre bispedømmene har avsluttet praksisen og startet å likebehandle. 
Som kirkerådet understreker i høringsnotatet, finnes det ingen oversikt over om det er andre 
kirkelige arbeidsgivere som benytter seg av dette unntaket i lovverket. Spørsmålet kirken som 
arbeidsgiver nå må ta stilling til, er om det fortsatt kan sies at egenskapen om å være gift med en 
av samme kjønn er av avgjørende betydning for utøvelse av yrket som prest, diakon, kateket og 
kantor i Stavanger, mens det ikke er det i Bergen, Molde, Kristiansand og Tromsø. Det mener vi i 
Åpen folkekirke at det ikke er.  
 
Åpen folkekirke mener at selv om loven åpner for forskjellsbehandling, må det nå regnes som en 
diskriminerende praksis i Den norske kirke. Av hensyn til dagens og fremtidige ansatte, bør kirken få 
en helhetlig ansettelsespolitikk som ikke diskriminerer. Det er ikke grunnlag for å ha ulike syn på 
ansatte, alt ettersom hvor i landet de jobber.  
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