DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Protokoll
Samisk kirkeråd (SKR)
06.- 07. mars 2014
Loabák – Lavangen
Til stede:
Anne Dalheim, leder
Ingar Nikolaisen Kuoljok
Tor Berger Jørgensen
Elin Sabbasen
Linn Ellen Kristina Leine Sivertsen
Liv Eli Holmestrand
Kirsten Isaksen, Nord-Hålogaland bispedømme, uten stemmerett.
Forfall:
Jovna Dunfjell
John Erland Boine
Mari Helander
Fra sekretariatet:
Tore Johnsen
Vidar Andersen
Fravær: Gerd Karin Røsæg

Rådgiver og prest for nordsamer Karl Yngve Bergkaasa ved Nord-Hålogaland
bispedømme deltok som observatør.

Møtested:
Fjellkysten gjestehus, Tennevoll
Andakter
Morgenandakt ble holdt av Ingar Nikolaisen Kuoljok første dagen, og Tore Johnsen
andre dagen. Rådsmøtet ble avsluttet med salmen ‘Hearrá min dál buressivdnit.’
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Gudstjeneneste
Det ble holdt gudstjeneste i Spansdalen grendehus med skriftemål og nattverd.
Gudstjenesten ble forrettet av pensjonert sokeprest Morten Alsvik og sogneprest Jon
Syver Norbye.
Etter gudstjeneste var det kirkekaffe med samtale med Samisk kirkeråd om samisk
kirke- og forsamlingsliv i området.
Besøk hos Ástavuona giellaguovddas – språksenteret i Lavangen.
Samisk kirkeråd var invitert til språksentret for omvisning og møte med lokale aktører.
Tilstede forutenom Samisk kirkeråd var leder for språksenteret Lars Joar Halonen,
sokneprest Jon Syver Norbye og pensjonert sokneprest Morten Alsvik.

Saksliste
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SKR 01/14 Protokoller___________________________________________________
Vedtak:
Samisk kirkeråd godkjenner protokollen

SKR 02/14
Referatsaker____________________________________________________

Samisk kirkeråd tar referatsakene til orientering med følgende merknader:
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1. Samisk kirkeråd må oppnevne et konsultativt medlem til Nemnd for
gudstjenesteliv. Dersom det er behov for å oppnevne medlemmet før neste
rådsmøte gis SKR/AU fullmakt til å foreta oppnevningen.
2. Samisk kirkeråd ser behovet for å starte en prinsipiell samtale om Samisk
kirkeråds plass i ny kirkeordning og ber om at det blir sak på neste rådsmøte.

SKR
03/14_Orienteringssaker_______________________________________________

Muntlige orienteringer fra generalsekretæren

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elektronisk tilgang på sakspapirer til rådsmedlemmer
Møte med samisk statssekretær 13. januar
Lulesamisk bibeloversettelse
Møte med Sametingets administrasjon 22 april
Munib Younans besøk i Tromsø 24. – 26. mars
Forum for urfolksspørsmål i bistanden
Generalsekretærs permisjon

Brev og dokumenter

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Korrespondanse med Kristian Paulsen om seminar om joik
Invitation to the SOGIP-FORUM Conference 2014
Samisk kirkelivskonferanse 2. – 3. juni, Tromsø
Invitasjon til Grunnlovs-feiring 10. og 11.mai, Elverhøy kirke
Nuorttanaste – årsberetning 2012
Søknad Nordland fylkeskommune - Kompetanseutvikling urfolkrelatert
forsoningarbeid
7. Innvilget søknad om tillatelse til å bruke nordsamiske prøvetekster som preken
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og lesetekster i den norske kirke.
8. Tilslutning fra biskopen i Nord-Hålogaland
9. IP representation in the Executive Committee.
10. RE: IP representation in the Executive Committee
11. Utprøving av ny, nordsamisk bibeltekst
12. Generalsekretærens hilsen på grunnlovsjubileumsgudstjeneste 23.02.2014,
Elverhøy kirke
13. Referat fra styringsgruppen for det sørsamiske oversettelsesprosjektet
14. Program for nasjonal samisk konfirmasjonsleir 13. – 16. mars

Mediesaker

Vedtak:
Samisk kirkeråd tar sakene til orientering med følgende merknad:
Samisk kirkeråd ønsker å få en orienteringssak om nasjonal samisk
konfirmasjonsleir til neste rådsmøte som redegjør for aktuelle problemstillinger
ved tiltaket.

SKR 04/14 Årsrapport for De sentralkirkelige råd

Sammendrag
Årsrapporten for 2013 er utarbeidet som en oppfølging av årsplanen for 2013 (KR 10/13, og
SKR 05/13). Status ved årets slutt er grunnlaget for videre planlegging i 2014, jfr. KR sak
11/13.

Årsplanen for 2013 var utarbeidet med 9 hovedområder med delmål og tiltak. Inndelingen var
basert på tildelingsingsbrevet fra Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet og
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Kirkemøtets satsingsområder for perioden 2009-2014.

Kirkemøtet 2004 vedtok at myndighet til å godkjenne rapporten fra Mellomkirkelig råd og
Samisk kirkeråd delegeres til Kirkerådet. Det vil si Kirkerådet godkjenner årsrapporten for alle
tre råd og sender den til orientering til Kirkemøtet og til departementet.

Vedtak

Samisk kirkeråd godkjenner årsrapporten 2013 for Samisk kirkeråds virksomhet i 2013
og oversender den til Kirkerådet for endelig vedtak.

SKR 05/14 Årsplan for De sentralkirkelige råd___________________________
Sammendrag
Årsplan for de sentralkirkelige råd er utarbeidet på bakgrunn av Kirkemøtets føringer og
departementets tildelingsbrev. Det foreliggende dokument er resultat av en lengre prosess i
avdelingene og i ledelsen. Den fremlagte planen inndeler virksomheten i 9 områder med
hovedmål og delmål.
Det har vært arbeidet for å tydeliggjøre målene. Årsplanen er tilpasset de økonomiske rammene.
Samisk kirkeråd bes om å konsentrere seg om det som gjelder avdeling for samisk kirkeliv,
sidene 25-27 og sidene 40-41.
Til saken følger også en mer detaljert intern årsplan for samisk avdeling som beskriver
avdelingens planer mer detaljert.

Vedtak
1. Samisk kirkeråd vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i 2014 med
de endringer som fremkom i møtet, og oversender dem til Kirkerådet for endelig vedtak.
2. Samisk kirkeråd vil peke på
a) behovet for å komme i gang med de lulesamiske og sørsamiske
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bibeloversettelsesprosjektene
b) viktigheten av å få etablert en prestestilling for ivaretagelse av samisk kirkeliv i SørNorge i tråd med intensjonen i Strategiplan for samisk kirkeliv

SKR 06/14 OVF – 2014 SKR – tildelinger til Samisk kirkeliv__________________

Sammendrag
Fordeling av midler fra Opplysningsvesenets Fond (OVF) skjer i henhold til Lov om
Opplysningsvesenets Fond av 7. juni 1996 og Retningslinjer for Opplysningsvesenets Fond –
Tilskudd til kirkelige formål. Retningslinjene ble siste gang revidert av Kirkemøtet i 2012 (KM
06/12).

Årlig mottar Kirkerådet og bispedømmene flere søknader til Opplysningsvesenets Fond enn det
er mulig å innvilge. Gode prosjekter mottar ikke støtte fordi beløpet som er til disposisjon er
lavere enn søknadssummen. Stortinget, departementet og Kirkemøtet har også lagt visse
føringer på en andel av beløpet som er stilt til disposisjon.
Det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er tilskuddsforvaltere for tildelingen fra OVF.
Dette betyr at det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er ansvarlige for å gi rammene for
tildelingene til tilskuddsmottakere. Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd er
tilskuddsmottakere som på grunn av sin ekspertise på feltene fordeler midler innenfor de felter
som naturlig tilhører rådene. Fordelingen til prosjekter skjer innenfor de økonomiske rammer
som er gitt fra Kirkerådet. Samisk kirkeråd fordeler til prosjekter innenfor satsingsområdet
"Samisk kirkeliv". For 2014 har Kirkerådet tildelt kr 700 000,- til arbeid innenfor samisk
kirkeliv. Disse midlene går til arbeid i regi av Samisk kirkeråd.

Rammen foreslås disponert slik at kr 630 000 benyttes til interne prosjekter og kr 70 000 til
eksterne mottakere.
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Vedtak

Samisk kirkeråd avsetter midler til prosjekter i henhold til vedlagte prosjektoversikt.

SKR 07/14 Gjennomgang av SKRs myndighet i økonomisaker_________________
Sammendrag
Samisk kirkeråd har bedt om en gjennomgang av rådets myndighet i økonomisaker. Vedlagte
notat fra assisterende direktør Gerd Karin Røsæg redegjør for dette.
Generalsekretær Tore Johnsen redegjorde for notatet i møtet i assisterende direktør Gerd Karin
Røsægs fravær.

Vedtak
Saken tas til orientering.

SKR 08/14 Samiske kirkedager 2013 – evaluering____________________________
Sammendrag
Samiske kirkedager ble gjennomført 9.-11. august 2013 i Mo i Rana. En foreløpig rapport fra
arrangementet ble forelagt Samisk kirkeråd september 2013 (SKR 15/13). Samisk kirkeråd sa
seg meget godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet. Rådet tok den foreløpige
rapporten til orientering og ba om å få en endelig rapport tilbake til rådets møte i mars 2014. For
øvrig sluttet rådet seg til føringene i saksdokumentet med hensyn til den gjenstående
evaluerings- og rapporteringsprosessen, samt med hensyn til økonomi.

Rapporten lagt fram på septembermøtet i 2013 er nå oppdatert og vedlagt som sluttrapport. Det
er små endringer siden sist.

Samisk kirkeråd har mottatt 4 evalueringssvar fra medarrangører, bispedømmer og andre
samarbeidspartnere, og sakspapiret redegjør for evalueringsinnspillene.

Prosjektbudsjettet for 2013 fikk til 8slutt en totalramme på kr 2 298 000,-.

Sluttregnskapet viser utgifter på kr 2 432 134,80. Inntektsregnskapet viser kr 1 999
024,14, men utestående siste del av tildelinger (utbetales først ved levert
sluttregnskap og rapport) er på kr 365.500,-. Underskuddet på kr 67 610,70 dekkes
inn med Samisk kirkeråds OVF-midler i 2014.

Vedtak

1. Samisk kirkeråd godkjenner den fremlagte sluttrapporten for Samiske kirkedager
2013, og tar evalueringsinnspillene til orientering.
2. Samisk kirkeråd sier seg meget godt fornøyd med planlegging, gjennomføring
og resultatet av Samiske kirkedager.
3. Samisk kirkeråd vil spesielt framheve administrasjonens, Rana kommunes og
Rana kirkelige fellesråds arbeid med Samiske kirkedager 2013.
4. Samisk kirkeråd vil også spesielt takke alle samarbeidspartnere og finansører.

SKR 09/14 Videreføring av forsoningsprosjektet_____________________________
Sammendrag
Saken handler om å konkretisere videreføringen av samiskrelatert forsoningsarbeid i 2014,
særlig med tanke på tiltak i 2015.

Med hensyn til utveksling med Institute for Healing of Memories (IHM) i Sør-Afrika, følger
saken opp Samisk kirkeråds vedtak i SKR 33/13, der rådet ønsket å se om det var mulig å inngå
et samarbeid med Sør-Hålogaland bispedømmeråd om å overta ansvar for utvekslingsavtalen.
Sør-Hålogaland bispedømme ser seg imidlertid ikke i stand til å gå inn i prosjektet. Det vurderes
derfor ikke lenger å være grunnlag for å gå videre med å gå inn i en formalisert
utvekslingsavtale med Institute for Healing of Memories. Å opprettholde kontakten med IHM
vurderes imidlertid fortsatt relevant.

Det foreslås å sende en gruppe på 3 personer for å delta på konferansen som avslutter Canadas
5-årige forsoningsprosess relatert til urfolk. Denne finner sted i Edmonton 27.-30. mars d.å., og
det er søkt om medfinansiering fra Sametinget og Nordland fylkeskommune. Tiltaket har som
mål å styrke urfolksrelatert kompetanse på forsoningsarbeid.
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Det har tidligere vært samtaler om en felles nordisk konferanse i 2015 om samisk
forsoningsarbeid i samarbeid med Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Det foreslås at det tar formell kontakt med søsterkirkene med forslag om en konferanse høsten
2015, og med forslag om å nedsette en planleggingsgruppe som starter forberedelsene fra høsten
2014. Samisk kirkeråd oppfordres til å oppnevne 2 personer til en slik arbeidsgruppe.

Vedtak
1. Samisk kirkeråd beklager at rådet ikke finner det mulig å gå inn i den forelagte
utvekslingsavtalen med Institute for Healing of Memories (IHM), og ber om at
dette meldes tilbake til IHM. Samisk kirkeråd vil understreke at rådet fortsatt
finner den faglige kontakten med IHM svært verdifull, og håper at kontakten kan
videreføres.

2. Samisk kirkeråd ønsker å styrke rådets urfolksrelaterte kompetanse i
forsoningsarbeid gjennom deltakelse den siste nasjonale konferansen i regi av
Truth and Reconciliation Commission i Canada 27.-30. mars d.å. Samisk
kirkeråd støtter at Rolf Steffensen, Ingar Nikolaisen Kuoljok og Tove-Lill
Labahå Magga reiser på vegne av Samisk kirkeråd, og ber gruppa utarbeide en
rapport som sammenfatter erfaringer og refleksjon fra det kanadiske
forsoningsprosessen med relevans for forsoningsprosesser i Sápmi.

3. Samisk kirkeråd ber om at det innen april d.å. rettes en formell henvendelse til
de nasjonale samiskkirkelige organene i Svenska kyrkan og Evangelisklutherska kyrkan i Finland med tanke på en felles nordisk konferanse høsten
2015. Samisk kirkeråd foreslår at det nedsettes en planleggingsgruppe med
representasjon fra alle tre land. Samisk kirkeråd oppnevner 2 personer til
planleggingsgruppa. Samisk kirkeråd ber om at planleggingsgruppa rapporterer
fortløpende til Samisk kirkeråd om planleggingsarbeidet, med mulighet til å gi
innspill til innhold og andre relevante sider ved konferansen.

Følgende personer oppnevnes til planleggingsgruppa:
- Tore Johnsen
- Ingar N. Kuoljok / Rolf

Steffensen
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SKR 10/14 Oppnevning av representant til Nuorttanastes styre_________________

Sammendrag
Styret i Stiftelsen Nuorttanaste oppnevnes av Samisk kirkeråd, Indre Finnmark Prosti og Norges
Samemisjon.
Nåværende styre ble valgt for perioden 2010-2014. I denne perioden har Ole Mathis Hetta sittet
som Samisk kirkeråds styrerepresentant og Liv Tone Boine som vararepresentant. Hetta har
vært styreleder. Boine gikk over i rollen som redaktør for bladet i 2013.

Til stiftelsens styre skal det ved neste generalforsamling velges nye styremedlemmer for
perioden 2014-2018. Samisk kirkeråd skal som en av eierne oppnevne medlem og varamedlem
til styret i følge stiftelsens vedtekter paragraf 5:

Styrets sammensetning
Stiftelsen ledes av et styre på fire medlemmer, og tjenestegjør i 4 år. Følgende oppnevner hvert sitt
styremedlem og varamedlem:
- Norges Samemisjon
- Indre Finnmark prosti
- Samisk kirkeråd
- Ansatte

Med ansatte menes personer som er ansatt i stiftelsen «Nuorttanaste». Styreleder og nestleder velges av
styret.

Ole Mathis Hetta er forespurt og har sagt ja til å stille som styrerepresentant for en ny
periode. Forslag til vararepresentanter ettersendes.

Vedtak

1. Samisk kirkeråd oppnevner følgende person som fast medlem til styret i stiftelsen
Nuorttanaste:
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- Ole Mathis Hetta

2. Samisk kirkeråd oppnevner følgende person som varamedlem til styret i stiftelsen
Nuorttanaste:

- Kirsten Isaksen

SKR 11/14 Den norske kirke og menneskerettighetene
Sammendrag
Kirkemøtet skal i april d.å. behandle saken Den norske kirke og menneskerettighetene (KM
09/14) basert på utredningen Sett undertrykte fri! Den norske kirkes engasjement for
menneskerettighetene. Samisk kirkeråd får saksdokumentet til Kirkemøtet til orientering, med
mulighet for å gi innspill til Kirkemøtets endelige behandling av saken.
Med hensyn til innholdet i kirkemøtesaken, vises det til vedlagte saksdokumentet KM 09/14.
Nedenfor pekes det på noen forhold som ikke er belyst i sakspapiret til Kirkemøtet og som har
relevans for Samisk kirkeråd vurdering av saken.
Samisk kirkeråd har behandlet saken i SKR 18/13 og SKR 28/13. Rådet har understreket at den
menneskerettslige dimensjonen i arbeid med samisk kirkeliv og urfolks rettigheter bør ivaretas i
saken i tråd med Strategiplan for samisk kirkeliv. Samisk kirkeråds behandling av saken
fremgår ikke av saksdokumentet til Kirkemøtet. Kirkemøte-dokumentets presisering av at man
har «bevisst valgt å ikke nevne konkrete enkeltgrupper fordi saken har et overordnet perspektiv
på menneskerettighetene», kan imidlertid tolkes som et svar på Samisk kirkeråds innspill. En
slik argumentasjon vurderes rimelig med hensyn til de deler av saken som knesetter generelle
kriterier for de prioriteringer som skal ligge til grunn for Den norske kirkes
menneskerettighetsengasjement. Det stilles likevel spørsmålstegn ved manglende adressering av
samisk kirkeliv/urfolk som et prioritert arbeidsfelt i Den norske kirke der forslag til vedtak
formulerer utfordringer til de sentralkirkelige råd.

Vedtak

1. Samisk kirkeråd vil påpeke at Samisk kirkeråds behandling og innspill i saken Den
norske kirke og menneskerettighetene (SKR 18/13 og SKR 28/13) ikke er
synliggjort og drøftet i saksdokumentet som legges fram for Kirkemøtet til
behandling (KM 09/14). Rådet mener
derfor at saksdokumentet som legges
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fram for KM er mangelfullt på dette punktet.

2. Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål, og
rådets arbeidsfelt berører etter rådets mening et vesentlig menneskerettighetsfelt.
Rådet ber generalsekretær og nestleder om å utarbeide et notat som begrunner
Samisk kirkeråds prinsipielle syn, og som gir innspill til Kirkemøtets behandling
og endelige vedtak i saken.

SKR 12/14 Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv

Sammendrag
Kirkemøtet skal i april 2014 behandle saken Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk
perspekiv (KM 14/14). Siden sakens førstegangsbehandling i Kirkerådet skjedde så sent som i
desember i fjor, forelå ikke saksdokumentene tidsnok til Samisk kirkeråds møte i november
2013. Av denne grunn er ikke saken forelagt Samisk kirkeråd tidligere i egen sak.

Saken er ennå ikke ferdigbehandlet i Kirkerådet (det skjer i Kirkerådets møte 20.-21. februar
d.å.), noe som betyr at endelig sakspapir til kirkemøtesaken ikke foreligger. Samisk kirkeråd får
derfor oversendt kirkerådssak KR 01/14 som grunnlag for drøftingen i rådet. Kirkerådets vedtak
i sak KR 01/14 vil legge premisser for den endelige kirkemøtesaken og blir derfor ettersendt så
snart det foreligger.

Saken gir Samisk kirkeråd mulighet til å gi innspill til Kirkemøtets endelige behandling av
saken april 2014.

For bakgrunn og innhold i saken, vises det i sin helhet til vedlagte saksdokument KR 01/14 med
vedlegg.
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Vedtak
Samisk kirkeråd slutter seg til punkt 1 i forslag til vedtak fra Kirkerådets administrasjon
i sak KR 01/14 og til Helga Haugland Byfugliens forslag til vedtakspunkt 2 fremmet
under behandling av samme sak.
Samisk kirkeråd støtter dermed følgende forslag til vedtak:
1. Kirkemøtet viser til den enstemmige delen av uttalelsen fra Bispemøtet og gir
sin tilslutning til denne. Kirkemøtet erkjenner at uenigheten om vigsel av
likekjønnede par angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke,
nemlig forståelsen av ekteskapet. Kirkemøtet finner imidlertid at uenigheten,
slik den er uttrykt i Bispemøtets samstemmige uttalelse, ikke er av en slik
karakter at den rokker ved vår felles forståelse av evangeliet. Det handler heller
ikke om ulikt syn på menneskets verd. Kirkemøtet vil derfor uttrykke at
uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale
fellesskapet i Den norske kirke må brytes.
2. Kirkemøtet viser til de ulike oppfatningene som kommer til uttrykk i
Bispemøtets uttalelser og tar til etterretning at det finnes to teologiske
forankrede syn på kirkelig vigsel av likekjønnete par. Et flertall på åtte biskoper
mener Den norske kirke må anerkjenne homofilt samliv og åpne for at
likekjønnete par kan vies i kirken. Et mindretall på fire kan ikke se at det er
læremessig grunnlag for å innføre en liturgi for inngåelse av likekjønnet
ekteskap. Kirkemøtet erkjenner at det er ønskelig med et vedtak som kan virke
mest mulig samlende. I tråd med tilrådingen fra Bispemøtes flertall vil
Kirkemøtet derfor be om at det igangsettes et arbeide med forbønnsliturgi for
borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede par med tanke på behandling i
Kirkemøtet 2015.

SKR 13/14 Utkast til urfolksprogram i Kirkenes Verdensråd

Sammendrag
Saken redegjør for det pågående arbeidet med utforming av forslag til urfolksprogram i
Kirkenes verdensråd (KV). Føringer i Strategiplan for samisk kirkeliv har relevans for saken.

Et forslag til urfolksprogram legges fram for KVs Sentralkomite for endelig vedtak i juli d.å. og
vil da få betydning for KVs
urfolksengasjement i den nye
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programperioden. En interimgruppe for urfolk deltar i arbeidet med utforming av
programforslag i dialog med KVs ledelse / administrasjon. Urfolksgruppa vil sende ut et
foreløpig programutkast til relevante urfolksorgan og -nettverk med mulighet for
tilbakemelding. Det er usikkert om programutkastet vil foreligge i tide til Samisk kirkeråds
møte 6.-7. mars d.å. Dersom det ikke foreligger tidsnok, bør Samisk kirkeråd gi SKR-AU
mandat til å vurdere programutkastet.

Sakspapiret orienterer også om KVs planlegging av økumenisk tilstedeværelse i
forbindelse med FNs Verdenskonferanse for urfolk 22.-23. september d.å., og at dette
har relevans for Samisk kirkeråds aktivitet på urfolksfeltet i 2014.

Vedtak
1. Samisk kirkeråd delegerer til SKR-AU å vurdere utkast til urfolksprogram i KV
når dette foreligger, og gi eventuelle innspill til programarbeidet.

2. Samisk kirkeråd oppnevner følgende personer til å delta i den økumeniske
mobiliseringen under FNs World Conference on Indigenous Peoples i New York
22.-23. september 2014.
- leder Anne Dalheim
- generalsekretær Tore Johnsen

SKR 14/14 Valg av nestleder og SKR/AU___________________________________

Sammendrag
I henhold til Samisk kirkeråds statutter § 6 skal Samisk kirkeråd selv velge nestleder for en
periode på to år. Samisk kirkeråds leder møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett, og
nestlederen er dennes vararepresentant i Kirkerådet.
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Av Samisk kirkeråds statutter § 7 fremgår det at rådet kan ha et arbeidsutvalg (AU) som består
av leder, nestleder, samt ett medlem, og to vararepresentanter. Ifølge statuttene trer
arbeidsutvalget trer sammen etter behov og treffer avgjørelser i saker delegert fra rådet.

Det er ved begge valg naturlig at det tas hensyn til kjønnsbalanse og balansering av nordsamisk,
lulesamisk og sørsamisk representasjon.

Vedtak

1. Samisk kirkeråd velger for perioden 2014 - 2015

- Ingar Nikolaisen Kuoljok som nestleder
2. Samisk kirkeråd velger et arbeidsutvalg for perioden 2014-2015 bestående av:

- Anne Dalheim
- Ingar Nikolaisen Kuoljok
- Linn Ellen Kristina Bientie Sivertsen

3. Samisk kirkeråd velger følgende vararepresentanter til arbeidsutvalget
- Liv Eli Holmestrand
- Jovna Dunfjell

SKR 15/14 Eventuelt - Uttalelse om helsetjenester i Tysfjord og Hamarøy

Vedtak
Samisk kirkeråd vedtok følgende uttalelse om helsetjenester i Tysfjord og Hamarøy:
Samisk kirkeråd hadde sitt forrige rådsmøte den 28. og 29. november 2013 i Tysfjord
og Hamarøy.
Samisk kirkeråd møtte representanter og samiske institusjoner og ble orientert om
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helseutfordringene i området, og spesielt behovet for helsetjenester tilpasset den eldre
samiske befolkningen.
Samisk kirkeråd har med glede merket seg at Tysfjord, Hamarøy og Steigen kommuner,
i samarbeid med Sametinget har tatt tak i arbeidet med disse helseutfordringene, og gitt
uttrykk for at dette arbeidet vil bli prioritert framover.
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