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Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk 
språk 

 
Innledning 
Den norske kirke viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev d. 06.09.17 om 
endring i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk slik at Røros kommune innlemmes i 
forvaltningsområdet for samisk språk.  
 
Den norske kirke vil innledningsvis uttrykke glede over muligheten for at Røros kommune nå kan 
inkluderes i forvaltningsområdet for samisk språk. Røros ligger i sørsamisk språkområde. Sørsamisk 
språk er spesielt utsatt og det er behov for tiltak som kan øke bruken og synligheten av språket. 
Sørsamiske brukere bor spredt og i flere kommuner, derfor er det viktig at mange kommuner i 
sørsamisk språkområde innlemmes slik at så mange som mulig kan nyte godt av den styrkingen av 
språket som en innlemming i forvaltningsområdet innebærer. Nettopp den spredte bosetningen har 
vært en av begrunnelsene for opprettelsen av kategorialmenigheten Saemien åålmege (SÅ) 
(Sørsamisk menighet). Med utgangspunkt i det at det sørsamiske språkområde strekker seg over 
flere bispedømmegrenser, bidrar kirken til at sørsamene får en enhet som knytter området sammen 
slik at fellesskapsfølelsen styrkes. 
 
Den norske kirkes utgangspunkt er at den samiske befolkningen skal få en likeverdig landsdekkende 
betjening. Konkret innebærer det at Den norske kirke bruker de tre offisielle samiske språkene. 
Menigheter i forvaltningsområdet for samisk språk har fulgt samelovens språkregler. Dette har vært 
viktig for å utvikle samisk språkarbeid i menighetene.  
 
Selv om Den norske kirke ikke på samme måte som tidligere er en statskirke, så forblir kirken med 
sin forankring i Grunnloven og i ny lov om tros- og livssynssamfunn i en rettslig særstilling 
sammenliknet med de andre trossamfunn. Dette begrunner også Den norske kirkes ansvar for å 
fremme bruken av samisk språk i våre tjenester. Forvaltningsområdet for samisk språk vil fortsatt 
være viktig for Den norske kirke for å fremme samisk kirkeliv som likeverdig og livskraftig. 
Menighetene i Røros har allerede i mange år arbeidet aktivt med å synliggjøre sørsamisk språk både 
muntlig og skriftlig. De kan derfor være en god samarbeidspartner for ulike aktører i arbeidet med å 
fremme samisk språk i Røros. 
 
Dersom Røros kommune nå innlemmes i forvaltningsområdet, så anser Den norske kirke at våre 
forpliktelser for befolkningen i Røros med tanke på å styrke bruken av samisk språk også forsterkes. I 
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den videre prosessen er det derfor også viktig at kostnader til å oppfylle våre forpliktelser som følge 
av dette, innarbeides fra staten i de bevilgninger som gis til Den norske kirke. 
 
 
Samisk kirkeliv som premiss for arbeid med kirkeordning 
Kirkemøtet behandlet i 2007 en sak om kirkens Grunnlovsforankring, kirkelov og kirkeordning (sak 
KM 8/07). Ett av premissene som ble vedtatt som styrende for arbeid med kirkens ordning er dette: 
 

“Kirken har et særskilt ansvar for å ivareta samisk kirkeliv som en nødvendig og likeverdig del 
av Den norske kirke. Dette begrunnes i samenes sterke historiske tilknytning til Den norske 
kirke, samt i samenes status som urfolk i Norge.» 

 
I Kirkerådets arbeid med ny kirkeordning som kan tre i kraft etter at Stortinget vedtar ny lovgivning 
på tros- og livssynsfeltet, følges dette prinsippet. Kirkemøtet gir med andre ord en dobbelt 
begrunnelse for forpliktelsen; i samenes sterke historiske tilknytning til Den norske kirke og i kirkens 
urfolksansvar.   
 
Oppsummering 
Den norske kirke vil uttrykke glede over muligheten for at Røros kommune nå kan inkluderes i 
forvaltningsområdet for samisk språk. Sørsamisk språk er spesielt utsatt og det er behov for tiltak 
som kan øke bruken og synligheten av språket.  
 
Selv om Den norske kirke ikke på samme måte som tidligere kan kalles statskirke, så forblir kirken 
med sin forankring i Grunnloven og i ny lov om tros- og livssynssamfunn i en rettslig særstilling 
sammenliknet med de andre trossamfunnene. Dette begrunner også Den norske kirkes ansvar for å 
fremme bruken av samisk språk i våre tjenester. Forvaltningsområdet for samisk språk vil fortsatt 
være viktig for Den norske kirke for å fremme samisk kirkeliv som likeverdig og livskraftig. 
 
Dersom Røros kommune nå innlemmes i forvaltningsområdet, så anser Den norske kirke at våre 
forpliktelser for befolkningen i Røros med tanke på å styrke bruken av samisk språk også forsterkes. 
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