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VEDTAK I SAK REIST AV HAMAR BISKOP:
Ifølge forskriftene for Den norske kirkes lærenemnd avgir nemnda uttalelse "saker som
gjelder den evangelisk-lutherske lære" (§1). Det kan bare reises læresak "i saker som gjelder
særlig tungtveiende spørsmål der det aktuelle læretema er av alvorlig og vidtrekkende
karakter" (§7 annet ledd). Nemnda kan avvise "saker som etter sin karakter ikke finnes å
burde foranledige nemndbehandling eller ikke ansees å gjelde grunnleggende spørsmål i
sentrum av den evangelisk-lutherske lære" (§7 tredje ledd).
Den sak Hamar biskop har anmodet Lærenemnda å vurdere, dreier seg i hovedsak om de
forvaltningsmessige konsekvenser av Kirkemøtets vedtak om at personer som lever i homofilt
samliv, ikke kan inneha kirkelig tjeneste som vigslet prest, diakon og kateket. Lærenemnda
ser at de spørsmål som er reist, er av stor betydning for kirken, men finner likevel at det ligger
utenfor dens mandat å vurdere konsekvensene av Kirkemøtets vedtak. Lærenemnda finner
derfor å måtte avvise en realitetsbehandling av saken.
Enstemmig vedtatt.
Hamar biskop avholdt seg fra å stemme, fordi hun hadde reist saken.
VEDTAK I SAK REIST AV TUNSBERG BISKOP:
Ifølge forskriftene for Den norske kirkes lærenemnd avgir nemnda uttalelse "i saker som
gjelder Den evangelisk-lutherske lære" (§1). Det kan bare reises læresak "i saker som gjelder
særlig tungtveiende spørsmål der det aktuelle læretema er av alvorlig og vidtrekkende
karakter" (§7, annet ledd). Nemnda kan ikke behandle forvaltningsspørsmål. Den sak
Tunsberg biskop har anmodet Lærenemnda om å vurdere, kan isolert sett betraktes som et
forvaltningsspørsmål, knyttet til tilsynsfraskrivelse. Saken har imidlertid tungtveiende
læremessige implikasjoner, jfr. Den augsburgske bekjennelse, artikkel 28. Spørsmålet om
kirkens enhet er også et tyngdepunkt i saken, jfr. Den augsburgske bekjennelse, artikkel 7.
Lærenemnda vil derfor behandle den sak Tunsberg biskop har reist.
Vedtatt med 16 stemmer.
3 stemte mot.
1 fraværende.

