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____________________________________________________________________________ 
 
 
Saksbehandler: Per Tanggaard 
 
Referanser: KR 24/07, MKR 43/07, KR 40/07, KR/AU 08/07 
 
Vedlegg:  
KM 11.1.1/07 Høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet 16.05.07. 

Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for 
likekjønnede og ulikekjønnede par. 

KM 11.1.2/07 Høringsnotat. Forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles 
ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. (For de som 
ikke har dokumentet fra før, kan det finnes på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar) 

KM 11.1.3/07 Høringsbrev til kirkelige organisasjoner og frikirkelige 
trossamfunn fra Barne- og likestillingsdepartementet 11.06.07. 

KM 11.1.4/07 Kirkerådets høringsuttalelse 
KM 11.1.5/07 Vedtak i sak KR 40/07 og sak KR/AU 08/07 
KM 11.1.6/07 Norges Kristne Råds høringsuttalelse 
KM 11.1.7/07 Bispemøtets høringsuttalelse 
 
 
 
 

Forslag til ny ekteskapslov. Uttalelse 

 
 
 

Forslag til vedtak  

 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kirkemøtet gir sin tilslutning til Kirkerådets høringsuttalelse til regjeringens forslag 

om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. 
 
2. Kirkemøtet finner ikke at det er grunnlag for å fremme saken for Stortinget. 
 
 
 
 

DEN NORSKE KIRKE 

Kirkemøtet 
KM 11.1/07 

Saksorientering 
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Saksorientering  

Bakgrunn 

Kirkerådet har mottatt fra Barne- og likestillingsdepartementet forslag om felles 
ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. 
 
Forslaget ble sendt ut til diverse høringsinstanser 16. mai 2007, men Kirkerådet fikk 
høringsbrevet med forslag til ny ekteskapslov oversendt 1. juni. 
 
Kirkerådets leder ble intervjuet av Vårt Land 22. mai og uttalte allerede da at Kirkerådet 
ville be om å få utsatt høringsfristen, som var satt til 1. september 2007, slik at 
Kirkemøtet skulle få anledning til å uttale seg om denne saken som har stor betydning for 
kirken og samfunnet.  
 
Kirkerådet fikk i brev fra Barne- og likestillingsdepartementet utsettelse til 20. 
september, selv om Kirkerådet ikke formelt hadde sendt brev om dette. Senere fikk også 
mange andre høringsinstanser utsatt høringsfristen.  
 
Det går frem av et intervju i Vårt Land 23. mai 2007 med avdelingsleder Tove Friisø i 
Barne- og likestillingsdepartementet at å utsette fristen til etter at Kirkemøtet har 
behandlet saken ikke vil være aktuelt, siden proposisjonen etter planen skal være klar i 
løpet av året, men ”hun tror departementet vil merke seg hva Kirkemøtet måtte uttale om 
saken.” 
 
Kirkerådet drøftet saken på sitt møte 7.- 8. juni 2007 og vedtok å avgi en høringsuttalelse. 
Kirkerådet gikk videre inn for at også ”Kirkemøtet gir en uttalelse om Forslag til ny 
ekteskapslov, og ikke nødvendigvis en høringsuttalelse”. (KR 24/07) 
 
Norges Kristne Råd (NKR) inviterte sammen med Kirkerådet og Bispemøtet til en 
konsultasjon om forslag til ny ekteskapslov i august 2007. På konsultasjonen deltok også 
representanter fra bispedømmerådene, som også var bedt om å avgi uttale seg om 
forslaget. Styret i NKR hadde utarbeidet et foreløpig utkast til høringsuttalelse som ble 
lagt frem på møtet, og som MKR hadde vært med på å utarbeide. NKR går i sin uttalelse 
ikke inn for å støtte forslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov og anbefaler regjeringen 
ikke å fremme dette lovforslaget. NKRs høringsuttalelse vedlegges. 
 
På bakgrunn av en grundig gjennomlesning av departementets høringsnotat utarbeidet 
administrasjonen et forslag til uttalelse som var forholdsvis kritisk både til forslaget og til 
departementets fremgangsmåte og saksbehandling. Kirkerådets administrasjon foreslo at 
”Kirkerådet i all hovedsak slutter seg til de merknader som Norges Kristne Råd har til det 
fremlagte lovforslaget.”  
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Kirkerådets behandling 
 
Kirkerådet behandlet saken på sitt møte 13.-14. september 2007. På møtet var det en del 
motforestillinger til administrasjonens forslag til høringsuttalelse. På bakgrunn av 
Kirkerådets samtale ble det senere i møtet fremlagt et bearbeidet forslag til 
høringsuttalelse. 
 
Også Mellomkirkelig råd, som behandlet saken i sitt møte 11. -12. september, hadde en 
del forslag til endringer i det fremlagte forslaget fra administrasjonen (MKR 43/07). 
 
Kirkerådet fattet følgende vedtak i sak KR 40/07: 
 

1. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslaget til høringsuttalelse til regjeringens 
forslag om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, men ber 
om at det blir bearbeidet i henhold til Kirkerådets anmerkninger.  

 
2. Forslaget sendes Kirkerådets medlemmer til uttalelse før det endelig godkjennes 

av KR/AU. 
 
3. Kirkerådet oversender høringsuttalelsen til Kirkemøtet som saksdokument for 

Kirkemøtets behandling sammen med regjeringens forslag til ny ekteskapslov. 
 
Forslaget ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer.  
 
Protokolltilførsel ved Harald Nyeggen Sommer, Ingunn Rinde, Johanne Grønning 
Mikalsen, Petter Normann Dille og Arne Backer Grønningsæter ble vedlagt protokollen. 
 
I samsvar med Kirkerådets vedtak, ble saken behandlet på KR/AUs telefonmøte 20. 
september 2007. KR/AU fattet følgende vedtak (sak KR/AU 08/07): 
 

1. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslaget til høringsuttalelse til regjeringens 
forslag om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par med de 
endringer som fremkom på møtet. 

 
2. Kirkerådet oversender høringsuttalelsen til Kirkemøtet som saksdokument for 

Kirkemøtets behandling sammen med regjeringens forslag til ny ekteskapslov. 
 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kirkemøtet gir sin tilslutning til Kirkerådets høringsuttalelse til regjeringens 
forslag om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. 

 
2. Kirkemøtet finner ikke at det er grunnlag for å fremme saken for Stortinget. 

 
Høringsuttalelsen ble vedlagt protokollen og oversendt Barne- og 
likestillingsdepartementet 21. september.  
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Kirkemøtets behandling av saken 

Som det fremgår av Kirkerådets vedtak, fant rådet det ikke nødvendig å utarbeide et 
omfattende saksdokument til Kirkemøtet, men anbefalte at Kirkerådets uttalelse 
oversendes som bakgrunnsmateriale for Kirkemøtets behandling av saken, sammen med 
forslag til ny ekteskapslov. Dessuten har bispedømmerådene avgitt egne uttalelser, som 
sammen med Bispemøtets uttalelse vil kunne inneholde viktige vurderinger, innspill og 
merknader for Kirkemøtets behandling av saken. Bispemøtets høringsuttalelse vil bli 
ettersendt til orientering.  
 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Dersom loven blir vedtatt slik det foreligger i forslaget, vil det så vidt vi kan vurdere ikke 
medføre økte utgifter for Den norske kirke.  
 
 
 


