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Kirkemøtets vedtak 
 

Kirkemøtet vedtar de strategier og mål for arbeidet for samisk kirkeliv som er fremlagt i 

Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2027 med følgende endringer: 

 

Kap. 3.1 

 

MÅL F: 

Det er utviklet og produsert ressursmateriell på de tre samiske språkene, som er tilgjengelig 

for menighetene. 

 

MÅL J:  

Den samiske nasjonaldagen feires i alle domkirker 6.februar. Menighetene markerer samenes 

nasjonaldag. 

 

Nytt punkt under Strategier, Samisk kirkeråd og Kirkerådets ansvar:  

- Bidra med samisk kompetanse til det økumeniske samarbeidet i Norge både sentralt 

og lokalt. 

- Legge til rette for økt bruk av samisk språk og sikre samisk språkkompetanse i 

bispedømmene.  

- Bidra til administrativ styrking av Saemien Åålmege gjennom opprettelse av hel 

stilling som daglig leder.  

 

Kap. 3.2 

 

Nytt punkt under Strategier, Menighetsrådenes ansvar: 

- Oppmuntre og støtte trosopplæring i hjemmene. Bidra med materiell 

 

Kap. 3.3 

 

Nye punkt under Strategier, Samisk kirkeråd og Kirkerådets ansvar: 

-bidra til økt kompetanse i Den norske kirke om LHBT-personers situasjon i det samiske 

samfunn.  

- bidra til et dialogforum for diakoner som arbeider innenfor samisk kirkeliv. 

 

Kap. 3.7.  

 

Nytt punkt under Strategier, Menighetsrådenes ansvar: 

-jobbe for økt samisk representasjon i menighetsråd i det tradisjonelle samiske 

bosetningsområdet 
 



Kap.4.3.2:  

Tilleggsforslag på side 33 mellom tredje og fjerde avsnitt: 

Det er viktig å satse på diakoni rettet mot samisk ungdom. Det vises til Ungdommens 

kirkemøte i sak 06/15 der de uttaler følgende: 

Mange samiske ungdommer sliter psykisk da det er vanskelig å passe inn i samfunnet. Utenfor 

samiske områder er det lett å føle seg ensom. Det å kunne snakke med noen som har kunnskap 

om samisk kultur har stor betydning. Det er viktig at samiske barn og unge får et sted der de 

ikke trenger å forsvare egen kultur, men bare kan være seg selv.  

 

Kap. 4.4.1: 

Rettelse på side 36 i tredje avsnitt:  

Kunnskap om samenes åndelige tradisjoner og åndelige praksis er en relevant del av det 

nødvendige kunnskapsgrunnlaget innenfor samisk diakoni.  
 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

110 stemmeberettigede.  
 

  


