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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkemøtet KM 2.9/06

Saksorientering 

 

Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds 
leder 

Statutter for Samisk kirkeråd ble vedtatt av Kirkemøtet 1992. Statuttene for Samisk kirkeråd 
er inntatt i Lovsamling for Den norske kirke, kapittel 7.6. Iflg. statuttene skal Kirkemøtet 
velge 5 representanter til Samisk kirkeråd. De øvrige oppnevnes av andre instanser. 
 
Sør-, lule- og nord-samisk kirkeliv og Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland 
bispedømmer skal være representert i Samisk kirkeråd. En av representantene i rådet skal 
være bosatt i et av de øvrige bispedømmer. 
 
Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmeråd foreslår overfor 
Nominasjonskomiteen de kandidater som Kirkemøtet skal velge blant. 
 
Nominasjonskomiteen som iflg. Regler for valg av Kirkerådet, § 2-1 ble oppnevnt av 
Kirkemøtet 2005 til å forberede valget av Kirkerådet, har også forberedt valget av Samisk 
kirkeråd. (Jf. dok. 2.7 - Valg av Kirkerådet) 
 
Nominasjonskomiteen vil påpeke følgende: 
 
a)  Nominasjonskomiteens forslag på kandidat til leder av Samisk kirkeråd og kandidater til 

øvrige medlemmer og varamedlemmer er fremlagt på grunnlag av bispedømmerådenes 
forslag på kandidater og under hensyntagen til statuttene. Nominasjonskomiteen har også 
mottatt forslag på kandidater fra Samisk kirkeråds sekretariat. 

 
b)  Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å finne så jevn fordeling som mulig mellom 

kjønnene og i alder. 
 
c)  Leder av Samisk kirkeråd velges særskilt. Valget vil finne sted først. Den som blir valgt  
     som leder for 2 år, er samtidig valgt til medlem i Samisk kirkeråd for hele 4-årsperioden. 
 
d)  Kandidatene til Samisk kirkeråd er satt opp i grupper etter hvilket av de tre samiske   
     områder de representerer, nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk. Den fjerde gruppen er     
     kandidater fra øvrige bispedømmer. 
 
e)  Kirkemøtet har anledning til å fremme forslag på andre kandidater enn de    
     Nominasjonskomiteen har foreslått. 
 
f)  Det skal velges 5 medlemmer, hvorav 4 fordelt på de tre samiske områder og 1 fra øvrige  

bispedømmer enn de tre nordligste.   
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Nominasjonskomiteen legger frem forslag på følgende: 
(Nærmere opplysninger om kandidatene følger i vedlegg til dokumentet.) 
 

A Kandidat til leder av Samisk kirkeråd 
-  Tore Johnsen 
 

B Kandidater til Samisk kirkeråd  
 
Nidaros  

1. Jonhild Joma, Trones, 61 år, jordmor (sørsamisk kandidat) 
2. May Liss Kant, Rennebu, lærer/reineier (sørsamisk kandidat) 

 
Sør-Hålogaland  

1. Mareno Mikkelsen, Tysfjord, 59 år, daglig leder i fellesråd (lule-samisk kandidat) 
 2. Inga Karlsen, Tysfjord, 72 år, pensjonist / forteller (lule-samisk kandidat) 
 
Nord-Hålogaland  

1. Inga Marie Nordstrand, Tromsø, 25 år, sykepleier (nord-samisk kandidat) 
2. Ann Solveig Nystad, Karasjok, 44 år, avismedarbeider (nord-samisk kandidat) 

 
Representant bosatt i annet bispedømme  

1. Ingrid Jåma, Oslo, 59 år, sykepleier (kandidat fra annet bispedømme - Oslo) 
2. Ellen Cecilie Triumf, Oslo, 25 år, student (kandidat fra annet bispedømme - Oslo) 
 

 
 


