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Kyrkjemøtet sitt vedtak  (vedtatt med 50 av 84 stemmer) 
1. Kyrkjemøtet har merka seg at ei samla Lærenemnd understrekar det reformatoriske 

prinsippet om Skrifta som øvste norm for det kyrkja lærer, òg i etiske spørsmål knytte til 
homofilt samliv. Samtidig konstaterer Kyrkjemøtet at Lærenemnda, ut frå ei samla 
forståing av dei bibelske skriftene, er delt i vurderinga av homofilt samliv i partnarskap. 
Det er ikkje lenger like stor semje om premissane for vedtaka som gjeld homofile i 
partnarskap i vigsla teneste som det var i 1995 og 1997. Kyrkjemøtet finn det derfor 
vanskeleg å vidareføre som felles rådgiving det som var sagt i kyrkjemøtevedtaka frå 1995 
og 1997. 
 

2. Samtidig slår Kyrkjemøtet fast at det òg for framtida er kyrkjeleg grunngiving for ikkje å 
ordinere, vigsle, tilsetje eller gi tenestebrev til homofilt samlevande i partnarskap dersom 
biskop eller tilsetjingsorgan vurderer at det ikkje er i tråd med det som er kyrkja si lære og 
kyrkja sitt formål, og/eller av omsyn til aktuell(e) kyrkjelyd(ar). 
 

3. Kyrkjemøtet understrekar at det i behandlinga av denne saka alltid har lagt til grunn at 
Den norske kyrkja er eit trussamfunn og derfor forstår ordningane sine for ordinasjon, 
vigsling, tilsetjing og tenestebrev som uttrykk for det trusgrunnlaget kyrkja har, òg når 
kyrkja har og praktiserer ulike syn i saker av slik karakter. 
 

4. Kyrkjemøtet ber kvar einskild biskop om å ha ein føreseieleg praksis når det gjeld å 
ordinere/vigsle og skrive ut tenestebrev til homofilt samlevande i partnarskap. Ein ber 
biskopane samrå seg om korleis dei handterer eventuell ulik praksis. 
 

5. Kyrkjemøtet oppmodar alle organ som er involverte i tilsetjingsprosedyrar i kyrkja, om å 
leggje vekt på å finne gode og ryddige løysingar når ulike syn møtest i ei sak. Kyrkjemøtet 
vil be alle tilsetjingsorgan med ansvar for tilsetjing i stillingar som krev 
ordinasjon/vigsling, om å vere tydelege nok ved utlysing og i tilsetjingsprosedyren på kva 
som gjeld med omsyn til samlivsform. Ingen organ bør tilsetje i stillingar som krev 
ordinasjon eller vigsling, utan at det er avklart om biskopen vil gi vedkomande 
tenestebrev. Det gjeld særleg når bispeembetet ikkje er representert i tilsetjingsorganet. 
 

6. Lærenemnda avgrensa sjølv mandatet sitt. Såleis er det ikkje gjort greie for alle dei etiske 
utfordringane ved homofilisaka i fråsegna frå nemnda. Det er viktig for den vidare 
samtalen om dette spørsmålet i kyrkja at det vert arbeidd meir med bibelmaterialet og med 
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samlivsspørsmål i kultur- og samfunnsperspektiv. Kyrkjemøtet ber Bispemøtet ta initiativ 
til eit slikt arbeid. 

 
7. Kyrkjemøtet vil framheve at det er viktig å halde fram dialogen om denne saka lokalt og 

sentralt i kyrkja, med dei frivillige organisasjonane og i møte med andre kyrkjesamfunn. 
Denne saka grip på ulike måtar direkte inn i kvardagen til mange kyrkjemedlemmer, og 
Kyrkjemøtet kjenner den uroa som mange kjenner på når det gjeld deira plass i kyrkja. Til 
liks med Ungdommens kyrkjemøte vil Kyrkjemøtet sterkt oppmode leiarar i kyrkja og i 
kristelege organisasjonar om å arbeide kontinuerleg med haldningar og 
kommunikasjonsformer, slik at kyrkjelege fellesskap kan kjennast opne, tydelege og 
inkluderande. 
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