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Innspill til skissen for Plan for likeverd, likestillin og 
mangfold 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet har satt i gang arbeid med ny Plan for likeverd, likestilling og mangfold. Samisk 
kirkeråd bes om å komme med innspill til planskissen.  
 
   



  
Utvalget ønsker svar på følgende spørsmål: 

1. Er planens tittel tilstrekkelig dekkende for områdene i Likestillings- og diskrimineringsloven? 

2. Språkutvikling i Den norske kirke på fagområdet er en av grunnene til at planen skal 

nyskrives. Savnes noen moment i avsnittet Hvordan lander ordene våre? Eller bør noe ut? 

3. Kirkelige vedtak, er det saksopplysende at disse står oppført i faktaboks i planen? Har vi fått 

med alle sakene på fagfeltet (i hvert fall fra 2000-tallet av)? 

4. Iverksettelse, har dere noen tanker om hvordan Den norske kirke skal iverksette aktivitets- 

og redegjørelsesplikten? 

5. Annet? 

 

Forslag til vedtak 
Samisk kirkeråd har drøftet skissen og kommer med følgende innspill: 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 

Hvorfor ny plan innen likestillings- og diskrimineringsfeltet skal utarbeides er: 
 KR 12/15, vedtak om evaluering av Strategiplan for likestilling mellom kjønn for Den norske 

kirke 2015-2023. Hvis evalueringen viser at det er store endringer på feltet, skal ny plan 

fremlegges Kirkerådet i 2020 

 Språkutviklingen i Den norske kirke for hvordan man omtaler kjønn og likestilling er endret 

 Henvendelse til Bispemøtet og til Presteforeningen fra prester med LHBT-identitet som 

pekte på Lov om forbud mot diskriminering og brudd på denne 

 Ny vigselsliturgi for likekjønnede i Den norske kirke 

 Ny og sammenslått likestillings- og diskrimineringslov 

 Styrking av arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt 

 

Hvorfor innspill på skisse? 
Utvalg for kjønn og likestilling har hatt en rekke konsultasjonen på fagfeltet i forbindelse med 
igangsetting av arbeider med å skrive en ny plan. Utvalget har også hatt en rekke møter 
med enkeltaktører i skriveprosessen for å drøfte hva en ny plan bør inneholde. Det er også 
tett kontakt med Kirkerådets LBHT-utvalg for å sikre ivare vedtak fra KR 49/18 hvor et eget 
LHBT-utvalg ble opprettet. Utvalg for kjønn og likestilling har også hatt besøk av 
representant fra Likestilling- og diskrimineringsombudet hvor gjennomgang av 
diskrimineringslovverket sto på dagsorden. Utvalg for LHBT ble invitert til dette møtet. 
 
Utvalget har opplevd møtene og konsultasjonene faglig berikende, og ikke minst som start 
på en forankring av kommende ny plan. 
 

Prosessen fremover 
Det vurderes å gjennomføre en begrenset høring på planen. Før dokumentet ferdigstilles er 
det ønskelig å få innspill fra fagmiljøet i Kirkerådets sekretariat, Samisk kirkeråd og 
Mellomkirkelig råd. Dokumentet er derfor en påbegynt skisse.  

 
 
 

 



  

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Ingen ekstraordinære økonomiske og administrative konsekvenser på nåværende tidspunkt.  
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