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1. Denne saken handler om ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv og
de spørsmål som henger sammen med det. Statens lovgivning og menneskers måte å
ordne sine samliv på aktualiserer nye spørsmål for kirken. Som luthersk kirke er vi
forpliktet til stadig å etterprøve våre standpunkter ut fra Skriften. Kirkens forståelse
av homofilt samliv har vært oppe til behandling en rekke ganger i Den norske kirke.
Det store engasjementet og det omfattende forarbeidet til denne saken uttrykker at
kirken tar de homofiles livserfaringer og spørsmål til kirken på alvor og søker å
forstå disse livserfaringene i lys av kirkens teologi.
Komiteen har ulike syn på forståelsen av ekteskapet og likekjønnede samliv og på
hvordan kirken best mulig skal svare på disse utfordringene.
2. Saken berører eksistensielle spørsmål som angår kjærlighet, seksuell identitet og
trosliv. Noen homofile ønsker kirkens anerkjennelse og velsignelse av sitt samliv og
finner støtte for dette ut fra sin skriftforståelse. Andre velger, også de ut fra sin
forståelse av Skriften, å leve i enslig stand.
3. Komiteen merker seg at et enstemmig bispemøte og et samstemt kirkeråd er enige
om at denne uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og
sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Det gir grunnlag for å
holde sammen på tross av ulike syn.
4. Komiteen viser til dette Kirkemøtets hovedtema «Fri til å tale, tro og tjene» og
saken om menneskerettighetene. Komiteen vil understreke at de ulike synspunktene
i komiteen ikke handler om ulikt syn på menneskets verd. Det enkelte menneskets
verdi som skapt i Guds bilde, forplikter kirken til å møte alle mennesker med
respekt og omsorg.
5. Komiteen viser til Kirkemøtets høringsuttalelse om felles ekteskapslov for
likekjønnede og ulikekjønnede par i 2007 (KM 11/07) og Bispemøtets uttalelse
«Ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv» (BM 16/13), hvor det understrekes
at mennesker av samme kjønn kan elske hverandre og ønske å leve i tillit, troskap
og samhold livet ut. De bør ha rett til å gjøre det i former som ivaretar og ordner
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dette samlivet. Kirkemøtet i 2007 viser i sin behandling til at partnerskapsloven ga
rammer for dette og ønsket å bevare denne lovgivningen. Da partnerskapsloven ble
opphevet ved den nye ekteskapsloven, ble spørsmålet om hvordan likekjønnet
samliv i dag kan ivaretas aktualisert. Komiteens medlemmer svarer ulikt på dette
spørsmålet.
6. Det er uenighet i komiteen om ekteskapsforståelsen. Et flertall mener at
kjønnspolariteten er et avgjørende element i denne. Et mindretall mener at
kjønnspolariteten ikke er avgjørende.
Andre viktige elementer i vår ekteskapsforståelse står komiteen sammen om:
Ekteskapet er:
- en frivillig avtale mellom to mennesker
- et løfte om trofast og livsvarig, monogamt samliv
- et forhold som har en offentlighetskarakter
- et forhold der hver av partene tar på seg ansvaret for å ivareta den andre under alle
livsvilkår.
7. Ekteskapsloven er en lov som kobler ekteskapet og lover som barneloven,
bioteknologiloven og adopsjonsloven. Dette aktualiserer blant annet forholdet
mellom barns rettigheter og foreldres rettigheter, anonymitet og eventuell
kommersialisering av reproduksjonen. Dette impliserer store etiske spørsmål
uavhengig av samlivsform. For mange vil spørsmålet om likekjønnet ekteskap være
en særlig utfordring i så måte.
8. Dersom Kirkemøtet vedtar å innføre en forbønns- eller en vigselsliturgi, ber
komiteen om at det legges til rette for at alle arbeidstakere i kirken som ikke finner
det mulig av samvittighetsgrunner å medvirke ved slike kirkelige handlinger, kan
fritas for dette.
9. Saken om ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv har aktualisert
spørsmålet om hvorvidt kirken skal frasi seg den statlige vigselsretten. Komiteen ber
derfor om at saken utredes og forberedes til behandling i et kirkemøte så snart det er
mulig. For et flertall i komiteen (11 medlemmer) er anliggendet begrunnet i et ønske
om å finne en vei for kirkens videre samhold.

Kirkemøtets voteringer
Vedtakspunkt 1:
1. Kirkemøtet viser til den enstemmige delen av uttalelsen fra Bispemøtet og gir sin
tilslutning til denne. Kirkemøtet erkjenner at uenigheten om vigsel av likekjønnede par
angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke, nemlig forståelsen av
ekteskapet. Det handler ikke om ulikt syn på menneskets verd. Kirkemøtet vil uttrykke
at uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale
fellesskapet i Den norske kirke må brytes.
Vedtatt med 114 stemmer
Alternative vedtakspunkt 2:
Alternativ D
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2. Kirkemøtet viser til de ulike oppfatningene om ekteskapsforståelsen og homofilt
samliv som kommer til uttrykk i Bispemøtets uttalelser, og tar til etterretning at det
finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par.
Kirkemøtet viser til Bispemøtets flertallsuttalelse «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk
perspektiv» der Bispemøtet fremhever at det heller ikke er «læremessig grunnlag for å
avvise at kirken bidrar til at slike ekteskap inngås». Kirkemøtet ber om at arbeidet med
en egen vigselsliturgi for likekjønnede par igangsettes med tanke på behandling i
Kirkemøtet 2015.
Forslaget falt mot 51 stemmer
Alternativ C
2. Kirkemøtet viser til de ulike oppfatningene om ekteskapsforståelsen og homofilt
samliv som kommer til uttrykk i Bispemøtets uttalelser, og tar til etterretning at det
finnes to teologisk forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnede par.
Kirkemøtet ber om at det utarbeides en egen forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte
ekteskap mellom likekjønnede par med tanke på behandling i Kirkemøtet 2015.
Forslaget falt mot 54 stemmer
Alternativ B
2. På grunnlag av Bispemøtets delte uttalelse i «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk
perspektiv» finner ikke Kirkemøtet at det er tilstrekkelig grunnlag til å endre Den
norske kirkes offisielle ekteskapsforståelse.
Kirkemøtet erkjenner samtidig at det er ulike syn på dette spørsmålet i kirken. Av
hensyn til kirkens enhet og for å komme imøte likekjønnede par som søker kirkens
forbønn for sine forpliktende samliv, ber Kirkemøtet om at det utarbeides forslag til en
forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap for likekjønnede par med tanke på
behandling i Kirkemøtet 2015.
Forslaget falt mot 13 stemmer
Alternativ A
2. På grunnlag av Bispemøtets delte uttalelse i «Ekteskapet i et evangelisk-luthersk
perspektiv» finner ikke Kirkemøtet at det er tilstrekkelig grunnlag til å endre Den
norske kirkes ekteskapsforståelse. Kirkemøtet fastholder tidligere vedtak som innebærer
at ekteskapet er et forhold mellom én mann og én kvinne.
Kirkemøtet vil gi tilslutning til Kirkerådets tilråding som er i samsvar med Bispemøtets
mindretall som åpner for forbønn for likekjønnede par på grunnlag av den enkelte prests
pastorale skjønn og ansvar. I BM sak 36/08 heter det: Forbønn for personer som har
inngått likekjønnet ekteskap kan skje på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn
og ansvar. Bispemøtet fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må forstås
som en ny liturgisk ordning, eller ha vigselslignende karakter, jf. Bispemøtets vedtak i
sak 03/08: «En bør unngå forbønnshandlinger som kan oppfattes som en ny liturgisk
ordning.» Kirkemøtet vil på dette grunnlaget ikke innføre en egen liturgi.
Forslaget falt mot 54 stemmer
116 stemmeberettigede. Alle avstemninger ble foretatt skriftlig.

Kirkemøtets vedtak
Kirkemøtet viser til den enstemmige delen av uttalelsen fra Bispemøtet og gir sin
tilslutning til denne. Kirkemøtet erkjenner at uenigheten om vigsel av likekjønnede par
angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke, nemlig forståelsen av
ekteskapet. Det handler ikke om ulikt syn på menneskets verd. Kirkemøtet vil uttrykke
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at uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale
fellesskapet i Den norske kirke må brytes.
Vedtatt med 114 stemmer. 116 stemmeberettigede.

Protokolltilførsel:
Kirkemøtet har avvist vigselsliturgi og forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap for
likekjønnede. Forslagene ble avvist med et knapt flertall, der 44 % gikk inn for vigsel,
og 46,6 % gikk inn for forbønn. Avstemmingen synliggjør tydelig de to ulike synene, og
vi som skriver under her, håper biskopene kan ta grep for å finne løsninger som
muliggjør praktisering av to syn i kirken.
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