
  

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
 

 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, 

Samisk kirkeråd  

E-post: post.kirkeradet@kirken.no  Telefon: 23 08 12 00 Saksbehandler  

 Postboks 799 Sentrum  Web: http://www.kirken.no  Telefaks:  Vidar Andersen  
 0106  OSLO  Org. nr.: 970 550 259  Bankkontonr: 8276 01 00362   

 

 

 

 

Kirkelige organer 

Samiske institusjoner 

Utdanningsinstitusjoner 

Læstadianske menigheter 

Andre høringsinstanser 

 
 

 
 

 

 

Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke 
 

 

Samisk kirkeråd sender med dette på høring forslag om Samisk kirkelig valgmøte for 

Den norske kirke.  

 

Den norske kirkes visjon for samisk kirkeliv er: Livskraftig og likeverdig – samisk 

kirkeliv i Den Norske kirke.  

 

Et livskraftig og likeverdig samisk kirkeliv handler om samers og det samiske folkets 

deltakelse i kirken. Derfor er det viktig at samer gis mulighet til å delta i kirken ut fra 

vår kultur og egenart og at vi får rom til å forme vårt eget kirkeliv innenfor Den norske 

kirken. Det et er mål at samisk kirkeliv utgjør en selvfølgelig del av Den norske kirkes 

felles identitet. 

 

Som en oppfølging av Strategiplan for samisk kirkeliv har Kirkerådet (KR 49/13) etter 

anbefaling fra Samisk kirkeråd (SKR 16/13) bedt kirkerådsdirektøren i samarbeid med 

Samisk kirkeråd om å utrede behovet for å opprette et samisk kirkelig valgmøte som 

avholdes hvert 4. år. Utredningen skal vektlegge intensjonene i Strategiplan for samisk 

kirkeliv om hvilke oppgaver et slikt møte kan ha, blant annet drøftingsarena for aktuelle 

kirkelige spørsmål i det samiske samfunnet, teologiske spørsmål i en samisk 

sammenheng og kompetanseheving. Det er naturlig at møtet også brukes til samling om 

Guds ord. 

 

Forslaget inneholder redegjørelse for hvilke kirkelige valg Samisk kirkelig valgmøte 

skal ha en rolle i, og hvordan. Videre inneholder forslaget en redegjørelse om 

nominasjonsprosessene for valg av samiske representanter i Den norske kirke 

styringsorganer, samt om valgmøtets sammensetning og ordning for oppnevning av 

delegater til valgmøtet.  

 

Det er et mål at Samisk kirkelig valgmøte skal avholdes første gang i forbindelse med 

Kirkevalget i 2019. 

 

Vi ber om at adressater formidler høringsbrevet til berørte underliggende organer 

dersom det er aktuelt. 

Dato:  08.11.2016  Vår ref: 15/1273 - 2  VIA (16/36146)   Deres ref:  
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Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn via e-post til post.kirkeradet@kirken.no.  

Høringsuttalselser kan også sendes pr. brev til: Samisk kirkeråd, Postboks 799 Sentrum, 

0106 Oslo 

 

Høringsfristen er 17. februar 2017. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Risten Turi Aleksandersen 

generalsekretær Samisk kirkeråd                           Vidar Andersen 

                                                                                førstekonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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