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Referat fra møte i LHBT-utvalget 16. november 2020 

Møtet ble gjennomført som digitalt møte.  
 
 
 
Tilstede: 
Kristine Sandmæl, prost, Lofoten prosti 
Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg, Bispemøtet 
Alex Ramstad Døsvik, student, medlem i Nidaros bispedømmeråd 
Linn Maria Kierulf, spesialrådgiver, Arbeidsgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter (KA), 
Halvor Moxnes, professor v/Universitetet i Oslo 
Kai Steffen Østensen, leder Agder og Telemark bispedømmeråd 
 
Tilstede som sekretariat for utvalget 
HR-seniorrådgiver Karen Marie Engeseth 
 
Saksliste:  
 

16.2020 Arbeidslivsundersøkelsen 
Undersøkelsen ble presentert 30. oktober 2020. Presentasjonen ble strømmet. Dessverre var det 
tekniske problemer i siste del. På kirken.no ligger opptak fra deler av presentasjonen og manus til de 
innleggene som ikke ble strømmet pga tekniske problemer.  
 
LHBT-utvalget har merket seg den oppmerksomheten rapporten har fått, og at ulike aktører tydelig 
har sett de utfordringene den gir. Ulike sammenhenger har allerede satt den på dagsorden og 
utvalget ønsker å oppfordre til at flere gjør det.  
 
Linn Maria Kierulf orienterte utvalget om at KA arbeider med bedre synlighet/tilgjengelighet av sitt 
veiledningsmateriale. Dette gjelder bl.a. rundskriv 4/2020. 
 
Vedtak: LHBT-utvalget ved leder retter en henvendelse til Kirkerådet og Arbeidsgiverutvalget om 
oppfølging av rapporten.  
 
KA, Bispedømmerådene og arbeidstakerorganisasjonene på kirkelig sektor utfordres også til å sette 
arbeidslivsundersøkelsen og de utfordringene den synliggjør på dagsorden.   
 
 

17.2020 Kurs- og samtaleopplegget 
Aktuelle kursledere til pilotkursene er forespurt. De forespurte blir fulgt opp slik at vi får en snarlig 
avklaring.  
 
Det planlegges digital samling for kurslederne i januar. Dato avklares i samråd med kurslederne til 
pilotkursene.  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/flertall%20av%20ansatte%20i%20kirken%20har%20positive%20holdninger%20til%20lhbt/
https://www.ka.no/sak/article/1566499
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Smittesituasjonen gjør at vi må være fleksible med når kursene kan gjennomføres og hvor mange 
som kan samles på hvert kurs.  
 
 

18.2020 Konsultasjonen  
Kristine Sandmæl orienterte om de foreløpige planene for konsultasjonen. Konsultasjonen planlegges 
over to dager. Tidspunkt vil bli fastsatt når smittesituasjonen er mer avklart.  
 
 

19.2020 Orienteringssaker 
a) Forlengelse av utvalgets funksjonsperiode 

     Kirkerådet vil på sitt møte 3.-4. desember behandle en sak om forlengelse av utvalgets  
  funksjonsperiode ut 2021.  
 
 b) Plan for likeverd, likestilling og mangfold 

Utvalget har tidligere vært orientert om arbeidet med revisjon av strategiplan for kjønn 
og likestilling.  
 
Utvalget ble nå orientert om at planen har fått ny overskrift: Plan for likeverd, likestilling 
og mangfold. Kirkerådets ledergruppe koordinerer arbeidet med å finne frem til en 
hensiktsmessig form.  
 
c) Bjørgvin bispedømmeråd 
LHBT-utvalget gleder seg over vedtak i Bjørgvin bispedømmeråd om at de ikke lenger 
vil etterspørre samlivsform ved tilsettinger.  
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