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Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/22-1 Saksliste Samisk kirkeråd 31. januar 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 1/22-1 

 
 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Sammendrag 
 
SKR 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
SKR 2/22 Referatsaker  
Saksordfører: Sara Ellen Anne Eira 
 
SKR 3/22 Orienteringssaker  
Saksordfører: Herborg Finnset 
 
SKR 4/22 Den norske kirkes globale oppdrag - handlingsplan  
Saksordfører: May Bente Jönsson 
 
SKR 5/22 Mer himmel på en truet jord - Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og 
bærekraft – handlingsplan  
Saksordfører: John Harald Skum 
 
SKR 6/22 Kirken som økonomisk aktør  
Saksordfører: Elin Sabbasen 
 
SKR 7/22 Oppnevning av medlem til ny nemnd for gudstjenesteliv (NFG) 
Saksordfører: Oddvin Bientie 
 
 
Møtebehandling 

Ingen orienteringssaker ble fremmet.  
 
Votering 

Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

Samisk kirkeråd godkjenner sakslista.  

[Lagre vedtak]  
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1/22-2 Innkalling til Samisk kirkeråds møte 31. januar 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 1/22-2 

 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

Samisk kirkeråd godkjenner innkallinga 

[Lagre vedtak]  

 
Saker til behandling 

2/22 Referatsaker Samisk kirkeråd 31. januar 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 2/22 

 
 
 
Sammendrag 
 

1. Samisk kirkeråd                                        2.-3. desember 2021 
2. Kirkerådet                                                 9.-10. desember 2021 
3. Menneskerettighetsutvalget                      8. desember 2021 
4. Komiteen for internasjonale spørsmål     13. desember 2021 

 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

Samisk kirkeråd tar referatsakene til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

3/22 Orienteringssaker 31.januar 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 3/22 

 
 
Sammendrag 
a) Muntlige orienteringer 
 
1. Webinar om markering av samisk nasjonaldag, 6. januar 
2. Møte med biskoper i de tre nordligste bispedømmer, 7. januar  
3. Samisk kirkeliv i Tromsø domprosti, 25. januar 
4. Arbeid med prekonferanse på generalforsamling Kirkenes Verdensråd,  møte 
19. januar 
5. Nettverkssamling ungdomsarbeid 24.-25. januar 
6. Prosjektråd, lulesamisk GT, 19. januar 
7. Eiergruppen, lulesamisk GT,19. januar  
8. Samisk konfirmantleir - påmelding 
 
 
 
b) Skriftlige orienteringer 
1. Prekenrefleksjon, Luthers kirketidende 2/2022 
2. 6. februar i Sinsen kirke, korrespondanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering.  

[Lagre vedtak]  

 

 

4/22 Kirkens globale oppdrag 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 4/22 

 
 
Sammendrag 
 
Kirkemøtets vedtak i saken «Den norske kirkes globale oppdrag» (KM-sak 09/21) 
skal følges opp i en handlingsplan for årene 2022–24. Handlingsplanen godkjennes 
av Mellomkirkelig råd 27. januar, før den vedtas endelig av Kirkerådet 10.-11. 
februar. Det rapporteres på handlingsplanen etter tre år. Vedlagt finnes sakspapiret 
til Kirkerådet som ligger til grunn for behandlingen også i Mellomkirkelig råd.   
Samisk kirkeråd får utkast til Kirkerådets handlingsplan for behandling. Samisk 
kirkeråd bes om å ha oppmerksomhet på de punkter i handlingsplanen som særlig 
berører urfolk og samer, jfr KR 08/22.   
 
 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

  
 
I  Samisk kirkeråd slutter seg til «Den norske kirkes globale oppdrag: Handlingsplan 
2022–24»   
 
II Samisk kirkeråd ber Kirkerådet innarbeide følgende merknader i handlingsplanen:  
 
Lokalmenigheten 
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4. a) Styrke og legge til rette for arbeid med urfolks trostradisjoner og 
åndelighet, gjennom for eksempel både deltakelse og materiell på ulike 
digitale plattformer. 
 
Internasjonalt økumenisk samarbeid 
 
1. c) 
 
Samisk kirkeråd påpeker at urfolksprogram burde vært særlig nevnt.  

[Lagre vedtak]  

 

 

 

5/22 Mer himmel på en truet jord - Den norske kirkes arbeid med 
klima, miljø og bærekraft – handlingsplan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 5/22 

 
 
Sammendrag 
 
Denne saken er en oppfølging av saken KM 15/21 «Mer himmel på en truet jord- Den 
norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft mot 2030» på Kirkemøtet 2021. 
Med grunn i en endelig innstilling fra aktuell komité (F), vedtok Kirkemøtet i sak 
15.2/21 at det med hjelp av 26 ulike handlingspunkter vil 1) Styrke den teologiske 
bevisstheten om sammenhengen mellom troen på Den treenige Gud og klima, miljø 
og bærekraft, 2) Redusere Den norske kirkes egne utslipp og miljøbelastning, 3) 
Påvirke politikk og handlingsmønster, og 4) Utfordre til erkjennelse, omvendelse og 
endret atferd i møte med et truet skaperverk.   
 
Kirkerådets sekretariat har utarbeidet et utkast til handlingsplan for vedtaket 15/21, 
Kirkerådets handlingsplan til oppfølging av sak KM 15/21 Mer himmel på en truet jord 
- Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft mot 2030 i perioden 2022-
2024. Handlingsplanen har hovedfokus på hvordan Kirkerådet skal iverksette 
oppfølgingen av de 26 handlingspunktene i vedtaket i løpet av en første 
treårsperiode (2022-2024). Det rapporteres på handlingsplanen etter tre 
år. Kirkerådet skal behandle handlingsplanen på sitt møte 10-11.02.22, jfr KR 09/22.   
 
Samisk kirkeråd får utkast til Kirkerådets handlingsplan for behandling. Samisk 
kirkeråd bes om å ha oppmerksomhet på de punkter i handlingsplanen som særlig 
berører urfolk og samer, jfr KR 09/22.   
 
 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 
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Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

 

I Samisk kirkeråd har følgende forslag til omformuleringer:   
2.3.1 Inkludere krav om rettferdig, kortreist handel og bærekraft ved innkjøp, 

anskaffelser og kapitalforvaltning i Kirkemøtesak om økonomisk etikk til Kirkemøtet 2022.  
  

3.4.1 Utvikle kurs, for eksempel e-læringskurs, om samisk tilnærming og syn på 
skaperverket, som teologiske perspektiver og praktiske konsekvenser for bruk av natur.  
  
!! Samisk Kirkeråd noterer seg at noen av punktene i KM-vedtaket er tatt bort fra forslaget til 
handlingsplan: for eksempel pkt 3.8  

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

6/22 Kirken som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 6/22 

 
 
Sammendrag 
 
Samisk kirkeråd sammen med de andre sentralkirkelige rådene har denne saken til 
behandling som en del av forberedelsene til en kirkemøtesak. Samisk kirkeråd bes 
om å komme med innspill som blir med i det videre arbeid med saken. Samisk 
kirkeråd har også gitt innspill til etisk rammeverk før, både i tilknytning til sak om 
kirken og menneskerettighetene, og om Opplysningsvesenets fonds 
samfunnsbevisste investeringer.  
 
Som økonomisk aktør spiller Den norske kirke og dens medlemmer en viktig rolle i 
arbeidet for bærekraftsmålene og menneskerettigheter, lokalt og nasjonalt. Dette 
omfatter også urfolkarbeidet.  
 
Denne kirkemøtesaken belyser dette gjennom innledningsvis å redegjøre for det 
teologiske utgangspunktet og rammeverket for kirkens ansvar som økonomisk aktør 
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og ansvarlig forvalter, og gjennom en bevisstgjøring om sentrale verdier som 
menneskeverd, rettferdighet og vern om skaperverket i relasjon til kirkens praksis.  
 
Saken ser deretter hvordan kirken som økonomisk aktør og forvalter aktivt kan 
arbeide for en mer rettferdig verden. Kirkemøtesaken vil ha sitt primære fokus på 
kirkens rolle som økonomisk aktør når det gjelder: 1. kjøp av varer og tjenester og 2. 
som en ansvarlig forvalter av dens kapital. I tillegg vil den rollen kirken har som 
verdibærer og mulighet for påvirkning gjennom samarbeidsrelasjoner og 
myndighetsdialog, stå sentralt i saken. Vedlagt utkast til sakspapir til Kirkerådets 
møte i februar (KR-sak 10/22). 
 
 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

Samisk kirkeråd har ingen innspill til saken om kirken som økonomisk aktør og 
ansvarlig forvalter.  
 
Samisk kirkeråd mener dette er et godt dokument til førstegangsbehandling, og 
støtter forslaget til vedtak.  

[Lagre vedtak]  

 

 
7/22 Oppnevning av konsultativt medlem til Nemd for 
gudstjenesteliv 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022 7/22 

 
Sammendrag 
 
Nemnd for gudstjenesteliv i Den norske kirke (NFG) er et rådgivende fagorgan for 
Kirkerådet og rapporterer til Kirkerådet. NFGs arbeidsområde er kirkens 
gudstjenesteliv som omfatter spørsmål vedrørende kirkens liturgi, hymnologi, 
liturgiske klær/utstyr og økumenisk gudstjenestekontakt.  
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Nåværende periode for NFG gikk ut i 2021 og Kirkerådet skal oppnevne ny nemd. 
Samisk kirkeråd skal i henhold til statuttene oppnevne et konsultativt medlem til NFG. 
I siste periode har Per Oskar Kjølaas vært oppnevnt fra Samisk kirkeråd.  
 
 
Møtebehandling i Samisk kirkeråd 2020 - 2024 31.01.2022: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig.  
 
Samisk kirkeråd 2020 - 2024s vedtak  

Samisk kirkeråd oppnevner Jovna Dunfjell som konsultativt medlem i Nemnd for 
gudstjenesteliv.  

[Lagre vedtak]  
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