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Samisk menighet i sørsamisk område - 

evaluering av forsøk 

Sammendrag  

Forsøk med samisk menighet i sørsamisk område ble etablert av det daværende Kultur- 

og kirkedepartementet med virkning fra 1. januar 2009. Forsøksordningen utløper ved 

utgangen av 2012. Da forsøket ble etablert ba departementet om at Samisk kirkeråd 

evaluerte forsøket.  

 

I administrativ kontakt mellom Samisk kirkeråd og Nidaros bispedømmeråd i april d.å. 

var det enighet om at det er hensiktsmessig at Nidaros bispedømmeråd foretar 

evalueringen i samråd med Saemien åålmegenraerie / Samisk menighetsråd i sørsamisk 

område. Videre var det enighet om at Nidaros bispedømmeråd sender sin evaluering til 

departementet med kopi til Samisk kirkeråd, slik at Samisk kirkeråd kan behandle saken 

på grunnlag av dette, og ettersende en uttalelse til departementet. 

 

I brev av 14. mai d.å. til Nidaros bispedømmeråd beskriver og evaluerer SÅR 

forsøksordningen med hensyn til medlemmer og valgdeltakelse, aktiviteter og ressurser. 

Beskrivelsen i brevet, som følger vedlagt, er et viktig grunnlag for Samisk kirkeråds 

drøfting av saken.  

 

I møte 8. juni fattet Nidaros bispedømmeråd følgende vedtak i saken: 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

SKR 16/12 
Tromsø, 20. - 21. september 2012 
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Vedtaket er oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i brev av 25. 

juni d.å. med kopi til Samisk kirkeråd.  

 

Forslag til vedtak  

 
Samisk kirkeråd slutter seg til Nidaros bispedømmeråds evaluering av ordningen med 

samisk menighet i sørsamisk område. Etableringen av Saemien åålmege / Samisk 

menighet i sørsamisk område har bidratt til en svært positiv utvikling i sørsamisk kirkeliv 

den siste 4-årsperioden. Samisk kirkeråd mener det er viktig at menigheten nå gjøres til 

en permanent ordning.  

 

Nidaros bispedømmeråd peker på behovet for økt ressurs til stillingen som daglig leder i 

Saemien åålmege. Samisk kirkeråd vil i tillegg understreke viktigheten av at en 100 % 

sørsamisk språkmedarbeiderstiling blir opprettet som forutsatt i Strategiplan for samisk 

kirkeliv. Det finnes ingen språkstilling for sørsamisk språk i Den norske kirke, og 

Saemien åålmege vil være den viktigste arenaen for å styrke kirken som arena for 

sørsamisk språk. En betydelig del av stillingens virkeområde vil høre inn under Saemien 

åålmege. 

 

Samisk kirkeråd anbefaler at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gjør 

Saemien åålmege / samisk menighet i sørsamisk område til en fast ordning fra 1. januar 

2013. 
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Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Se vedlagt brev fra Saemien åålmegenraerie av 14.05.2012, vedlagt saksutredning til 

Nidaros bispedømmeråd og Nidaros bispedømmeråds brev av 25.06.2012. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Ingen. 
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