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SKR 17/18 Referatsaker______________________________________________________________ 

 

 

Sammendrag 

 

1. Samisk kirkeråd 5.-7. september 

2. Samisk kirkeråds arbeidsutvalg 16. oktober 

3. Sungs møte 24.-25. september 

4. Kirkerådet 12.-14.september 

5. Mellomkirkelig råd 5.-7. september 

 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 



  
 

 

SKR 18/18 Orienteringssaker_________________________________________________________ 

a) Muntlige orienteringer:  

 

       1. Ungdommens kirkemøte, deltagelse fra Sung 

       2. Samiske kirkedager 2021 

       3. Trosopplæringskonferansen 2018, 17.oktober 

       4. Møte referansegruppe for oversettelse av liturgier vedtatt av KM 2017.  

       5. Arbeid med fornyelse av konfirmasjonsliturgien 

       6. Koralbok for Sálbmagirji I og II 

       7. Deltagelse Saemien Åålmeges familietreff, 22.-24.november 

       8. Utgivelse av sørsamisk bibelbok, 24.november 

       9. Nord-Hålogaland bispedømme –deltagelse på stiftsdager 

      10. Møte med Kirkelig utdanningssenter nord (KUN), AHR (Institutt for arkeologi, historie, 

religionsvitenskap og teologi) og Nord-Hålogaland bispedømme, 13. november 

      11. Generalsekretær deltok på årsmøtet til SKKB (Samarbeidsrådet for kristne kirker i 

barentsregionen), 9.-11. oktober 

      12. Halvårig møte Samisk kirkeråd og KUN, 1. november 

      13. Rettferdskonferansen 2018, generalsekretær deltok, 9. november 

 

 

b) Brev, dokumenter mm 

 

1. Innspill til Sametingets budsjett 2019, brev 19.juni 2018 

2. UKM 10.2/18 Resolusjon - Samiske barn og ungdoms rett til eget språk, identitet og kultur, 

Ungdommens kirkemøte 2018, 28.september – 2. oktober 2018 

3. Dobbel navning, norsk og sørsamisk på Nidaros bispedømme, kopi av brev 1.oktober 2018 

4. Uttalelse fra deltakerne på årsmøtet for Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen, 

SKKB, Inari, Finland, 10.oktober 2018 

 

 

c) Mediesaker  



  
 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering 

 

 

SKR 19/17 Revidert strategiplan for samisk kirkeliv – forslag til KM__________________________ 

 

Kirkemøtet skal i 2019 vedta ny strategiplan for samisk kirkeliv. Dagens Strategiplan for samisk 

kirkeliv 2011-2016 ble forlenget til og med 2018.  

Planen vektlegger hvordan menighetene i hele landet kan arbeide med samisk kirkeliv. Dette er blant 

annet konkretisert gjennom forslag til bruk av samisk i gudstjenestene. 

Strategiene som forslås er delt på tre nivåer, nasjonalt, regionalt og lokalt. Planens hovedfokus er 

gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk. Det betyr ikke at andre områder innen 

kirkeliv ikke er viktige, men de nevnte områdene danner et grunnlag som er nødvendige for all 

kirkelig virksomhet. Videre inneholder planen kapitler om forsoning, rekruttering, samisk kunst- og 

kulturuttrykk og demokrati. 

 

 

Vedtak 

 

1. Samisk kirkeråd vedtar de strategier og mål for arbeidet for samisk kirkeliv som er fremlagt i 

Strategiplan for samisk kirkeliv. 

2. Samisk kirkeråd sender utkast til Kirkerådet. 

 

 

SKR 20/18 Forslag til forretningsorden for samisk kirkelig valgmøte_________________________ 

 

Sammendrag 

Vedlagt er endelig forslag til forretningsorden for Samisk kirkelig valgmøte 2018 som fastsettes etter 

reglenes §5-2.  

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd vedtar forslag til forretningsorden som fremmes for Samisk kirkelig valgmøte 2019. 

Samisk kirkeråd ber sekretariatet utrede om Samisk kirkelig valgmøte har hjemmel til å pålegge 

stemmeplikt. 



  
 

 

SKR 21/18 Samisk salmesang_________________________________________________________ 

 

Sammendrag 

 

Etter ønske fra Samisk kirkeråd har sekretariatet undersøkt flere momenter vedrørende Sálbmagirji 

og Sálbmagirji II og fremmer med dette denne informasjonssaken til rådet. 

Dette er en informasjonssak fra sekretariatet og har ingen vedtak. 

 

SKR 23/18 Årsplan 2019 

Årsplanen for de sentralkirkelige råd for 2019 følger et annet oppsett enn tidligere. I desember skal 

Kirkerådet drøfte vedlagte dokument, Årsplan 2019 for de sentralkirkelige råd, som inneholder 

forslag til to satsingsområder; dåp og økt digital satsing. Dokumentet inneholder også mål- og 

resultatindikatorer som oppfølging av Kirkemøtets visjonsdokument, samt en risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Kirkerådet vedtar også budsjettet for 2019. 

Det utarbeides også en mer detaljert årsplan som inneholder andre prioriteringer og tiltak i de ulike 

avdelingene. Denne planen vedtas administrativt etter at Kirkerådet i desember har vedtatt de 

overordnede føringene og budsjettet. 

Samisk kirkeråd (SKR) får sakspapiret som går til Kirkerådet, med mulighet til å kommentere det. 

Innspillene oversendes til Kirkerådets møte i desember. 

I tillegg får SKR dette sakspapiret som redegjør for prioriteringer innenfor SKRs arbeidsområder i 

2019.   

Rådet bes særlig om å kommentere forslag til prioriteringer. Kommentarene tas med i det videre 

arbeidet med planen, som godkjennes administrativt etter at Kirkerådet i desember har vedtatt de 

nevnte plandokumenter og budsjett.  

 

Vedtak 

 

 

Samisk kirkeråd har følgende kommentarer til prioriteringer for Samisk kirkeråds arbeid i 

2019:  

 

Som tillegg til punkt 2 i sakspapiret, Samisk kirkeråds prioriteringer.  

 

– Samisk kirkeråd ønsker at tema for kirkelivskonferansen 2019 er vern om skaperverket. 

 

 



  
 

SKR 24/18 Budsjettbehov 2020 

 

Rettssubjektet Den norske kirke (Dnk) skal i desember 2018 melde inn behov for satsinger og 

ressursbehov på statsbudsjettet for 2020 til Kulturdepartementet (KUD). Hensikten med dette 

dokumentet er å peke på viktige utviklingstrekk som har betydning for behovet for tilskudd til Dnk 

fremover. 

 

Hovedområdene for prioriteringer av ressursbehov i 2020-budsjettet må sees i sammenheng med 

den gjennomførte virksomhetsoverdragelsen, tilskuddene i 2017, 2018 og 2019, og ta sikte på at 

rettssubjektet Den norske kirke får justert og balansert driftsutgifter/kapital for å fylle de 

forventninger som stilles for å være Norges folkekirke iht Grunnlovens § 16. 

 

Kirkerådet mener det er nødvendig med en økning i budsjettrammene for 2020 for å møte 

utfordringer som er knyttet til kirkens virke innenfor disse områdene:  

 

1. Driftstilskuddet fra staten videreføres på dagens nivå, tillagt pris- og lønnsvekst 

2. Satsing på kirkens diakonale samfunnsansvar 

3. Forvaltning av Kirkebygg og kulturminnearv 

4. Dekning av økt pensjonspremie til SPK 

5. Den norske kirkes bidrag i Sannhets- og forsoningskommisjonen 

6. Egenkapitalen styrkes ytterligere 

  

Når det foreslås prioriteringer på statsbudsjettet for 2020, er dette gjort på bakgrunn av forslag fra 

Kirkerådet og bispedømmerådene, bevilgninger som er gitt i løpet av de senere årene, samt behov 

som ikke lar seg dekke innenfor dagens budsjettrammer.   

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd slutter seg til det foreslåtte vedtaket i sak KR 68/18. Samisk kirkeråd er glad for at 

kirken ønsker midler til oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjon.   

Nordsamisk Bibel blir etter planen lansert høsten 2019. Samisk kirkeråd vil peke på viktigheten av at 

det fortsatt tildeles midler til oversettelse av Bibelen til samisk slik at vi også kan få Bibelen til sør- og 

lulesamisk.  

Samisk kirkeråd peker på viktigheten av at bispedømmer med særlig ansvar for samisk språk tildeles 

midler slik at de kan bidra til å oppfylle de mål som Den norske kirke har for samisk kirkeliv. 

 

 



  
 

SKR 25/18 Forslag på kandidater til nominasjonskomite i Nidaros bispedømme- delegering til 

arbeidsutvalget 

 

Sammendrag 

Samisk kirkeråd skal ifølge kirkevalgsreglenes §13-1 foreslå kandidater som sørsamisk representant 

og vararepresentant til nominasjonskomiteen for valg av leke medlemmer til Nidaros 

bispedømmeråd. Samisk kirkeråd delegerer denne oppgaven til arbeidsutvalget som treffer de 

nødvendige vedtak på et møte i slutten av januar 2019.  

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd gir fullmakt til Samisk kirkeråds arbeidsutvalg å foreslå kandidater som sørsamisk 

representant og vararepresentant til nominasjonskomiteen for valg av leke medlemmer til Nidaros 

bispedømmeråd. 

 

 

SKR 26/18 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskudd til 

menighetsprestetjeneste 

 

Sammendrag 

Kirkemøtet har i sakene KM 18/2016 og KM 7/2017 anmodet Kirkerådet om å utarbeide forslag til ny 

fordeling av tildelingen mellom bispedømmerådene og Kirkerådet.   

Et forslag til ny fordelingsnøkkel for menighetsprestetjenesten basert på ulike parametere fra kirkelig 

statistikk, medlemstall, levekårsutfordringer og geografiske forskjeller, ble lagt fram i august 2018.  

Den foreslåtte modellen bygger på prinsippet om fordeling av ressurser innenfor en fastsatt ramme, 

dette betyr at om noen skal få en større andel av den samlede bevilgningen må andre få tilsvarende 

mindre.  

Rapporten fra fordelingsprosjektet ble sendt på høring til biskoper, bispedømmeråd og 

arbeidstakerorganisasjonene. Høringsinstansene slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til 

fordelingsmodell, men har ulike innspill og forslag til modifisering av modellens bruk av parametere 

og vektingen av disse.  Disse forslagene er sprikende, men kan enkelt plasseres på en akse hvor 

kirkens særskilte utfordringer i storbyer og andre tett befolkede områder utgjør det ene 

ytterpunktet, og ønske om fortsatt kirkelig tilstedeværelse i områder med store avstander og små 

lokalsamfunn utgjør det andre ytterpunktet.  Samtidig har høringsrunden vært et viktig korrektiv for 

å kvalitetssikre og forbedre forslaget til fordelingsmodell.  

Høringsinstansene ønsker at modellen skal legges til grunn for fordeling av ressurser til 

menighetsprestetjenesten og at den skal tas i bruk så snart det er praktisk mulig, mens noen ønsker 

en gradvis innføring over 2 til 3 år.  

Med basis i høringsuttalelsene har Kirkerådet gjort noen modifiseringer av modellen.  Kirkerådet 

foreslår at den nye modifiserte fordelingsmodellen benyttes til å fastsette ny fordelingsnøkkel for 



  
 

den delen av tilskuddsgruppe 1 A som utgjør menighetsprestetjenesten. Den nye fordelingsnøkkelen 

foreslås innført i sin helhet fra budsjettåret 2020.  

Basert på grunnlagsdata fra årene 2015 til 2017 og tildelt ramme til bispedømmerådene i 2018 vil 

bruk av modellen innebære endringer i framtidige tildelinger til det enkelte bispedømme på fra 0,5% 

til 3,8% i tilskuddsgruppe 1A.  

Det er nødvendig å se på finansieringsordningen til prestestillinger med ansvar for den samiske 

befolkningen.  

 

Vedtak 

1. Samisk kirkeråd ser det som positivt at Kirkerådet foreslår å sette ned en arbeidsgruppe for 

gjennomgang av spesialprestetjenesten. Samisk kirkeråd forutsetter at de tre samiske 

prestestillingene er å forstå som spesialprester.  

2. Samisk kirkeråd ber om at gjennomgangen tar hensyn til behandlingen av ny strategiplan for 

samisk kirkeliv som er forventet ferdigbehandlet på KM 2019. Denne strategiplanen vil legge føringer 

for hvilke behov som forventes i de kommende år med tanke på prestetjeneste i samiske områder.  

3. Samisk kirkeråd ber om å få oppnevne representanter til arbeidsgruppa. 

 

 

SKR 27/18 Søknad om permisjon fra Samisk kirkeråd_______________________________________ 

 

Sammendrag 

Medlem i Samisk kirkeråd, May Bente Jönsson har søkt om permisjon fra sitt verv til mars 2019 

 

Vedtak 

Medlem i Samisk kirkeråd, May Bente Jönsson innvilges permisjon fra sitt verv til 1. april 2019. John 

Erland Boine blir i den perioden fast medlem av Samisk kirkeråd. Siden permisjonen gjelder en kort 

periode, så velges det ikke ny varamedlem. 


