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Protokoll 

Samisk kirkeråd 

Ekstraordinært møte 

2. juni 2015 

Telefonmøte 

 

Til stede: 

 

Anne Dalheim 

Ingar N Kuoljok  

Liv Eli Holmestrand 

John Erland Boine 

Elin Sabbasen 

 

 

Fra sekretariatet 

Tore Johnsen 

Vidar Andersen 

 

Forfall: 

Jovna Z Dunfjell, som vara møtte Elin Sabbasen 

Linn Bientie, ingen vara 

Tor B. Jørgensen, ingen vara 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

SGR/SKR 
Telefonmøte, 2. juni 2015 
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Anne Dalheim ønsket velkommen og gikk kort gjennom hvordan møtet best ble gjennomført 

over telefon. Samisk kirkeråd fikk etter møtet en kort orientering om aktuelle saker sekretariatet 

jobber med for tiden, blant annet om Samisk kirkelivskonferanse som ble arrangert den 28.-29. 

mai, og et klimaarrangement i Tromsø den 13. juni. Tore Johnsen lyste velsignelsen til slutt.  

 

SKR 12/15 Oppnevning av elektorer til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet_______ 

 

Sammendrag 

I henhold til regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet kap 3, § 3-2, punkt 4, skal Samisk 

kirkeråd oppnevne 10 elektorer som forestår valget av samisk representant i henholdsvis Nord-

Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømme.  

Sekretariatet har i forberedelsen av saken brukt føringene vedtatt av Samisk kirkeråd i sak SKR 

25/09. Disse angir en ønsket fordeling geografisk innenfor de nevnte bispedømmene, i tillegg til 

at kjønnsbalanse også skal tas hensyn til. 

 

 

 

Vedtak 

1. Samisk kirkeråd oppnevner følgende elektorer for valg av samisk representant til Sør-

Hålogaland bispedømmmeråd:  

- Ivar Simonsen, Bjerkvik 

- Mikkel Eskil Mikkelsen, Tysfjord 

- Mareno Mikkelsen, Tysfjord 

- Inga Karlsen, Tysfjord 

- Heidi Birgitta Andersen, Tysfjord 

- Inga-Lill Sundset, Bodø 

- Knut Sivertsen, Beiarn 

- Guri-Lise Stavrum, Fauske 

- Tom Aile Bientie, Mo i Rana 

- Arnhild Lindbach, Hamarøy 
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2. Samisk kirkeråd oppnevner følgende elektorer for valg av samisk representant til Nord-

Hålogaland bispedømmeråd:  

 

- Rolf-Matti Reisænen, Nesseby 

- Svein Ottar Helander, Tana  

- Asfrid Karlsen, Lakselv 

- Erik Oskar Eriksen , Karasjok 

- Inger Marie Bongo Eira, Kautokeino 

- Brita Julianne Skum, Alta 

- Hans Nic Nilsen, Storfjord 

- Gunn Bårdsen, Tromsø 

- Ann Mari Thomassen, Skånland 

- Helen Storelv-Rabone, Evenes 

 

 

 

SKR 13/15 Organisering av praktisk-teologisk utdanning – høring_________________ 

 

Sammendrag 

Kirkerådet skal i sak KR 23/15 vedta uttalelse til høringen om en fremtidig organisering av Det 

praktisk-teologiske seminar (PTS). Samisk kirkeråd gir innspill til Kirkerådets endelige behandling 

av saken. Saksorienteringen som legges fram for Samisk kirkeråd tilsvarer saksorienteringen i sak 

KR 23/15.  

PTS har vært en kirkelig institusjon som har utdannet prester siden 1834. Seminaret er i dag en 

virksomhet under Kulturdepartementet, lokalisert ved Det teologiske fakultet i Oslo og som gir 

praktisk-teologisk utdanning for prestestudenter. Kirkelig utdanningssenter Nord (KUN) er 

formelt underlagt PTS, har et eget styre og tilbyr praktisk-kirkelig utdanning blant annet for 

prester, diakoner, kantorer og kateketer. Når det fra 2017 etableres et tydeligere skille mellom 

stat og kirke blir det et spørsmål om hvordan virksomheten ved PTS skal videreføres. I forslaget 

til høringsuttalelse fra Kirkerådet støttes forslagene fra Kulturdepartementet som går ut på at 

PTS omorganiseres slik at virksomheten overføres til Det teologiske fakultet ved Universitetet i 

Oslo. Kirkelig Utdanningssenter Nord, som i dag er underlagt PTS, skilles ut og overføres til 

rettssubjektet Den norske kirke.  
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Forslag til vedtak som legges frem for Samisk kirkeråd, støtter konklusjonene i forslag til vedtak i 

sak KR 23/15, med noen utdypende merknader til den delen av høringen som berører KUN. 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd støtter konklusjonene i forslaget til høringsuttalelse fra Kirkerådet slik dette 

fremgår av saksdokumentet. Samisk kirkeråd vil knytte noen særlige merknader til den delen av 

saken som berører fremtiden til Kirkelig utdanningssenter Nord (KUN): 

 

1. Samisk kirkeråd vil med henvisning til Strategiplan for samisk kirkeliv understreke at 

KUNs ansvar for samisk kirkeliv og samiske forhold handler om et nasjonalt og helhetskirkelig 

anliggende for Den norske kirke. Tilstrekkelig ivaretakelse slike temaer i utdanningssystemet har 

dessuten en særlig urfolksrettslig begrunnelse. Samisk kirkeråd vil understreke at ivaretakelse av 

forhold relatert til samisk kirkeliv har vært vektlagt siden opprettelsen av KUN. Rådet mener det 

er svært viktig at en fremtidig nyorganisering av praktisk-teologisk utdanning bidrar til at KUNs 

rolle på dette feltet kan videreføres og videreutvikles.  

 

2. Samisk kirkeråd vil for øvrig peke på at KUNs øvrige vektlegging av finsk/kvenske og 

nordnorske forhold også handler om helhetskirkelige anliggender for Den norske kirke.   

 

3. Samisk kirkeråd støtter forslaget om at KUN overføres til rettssubjektet Den norske   kirke. 

 

4. Samisk kirkeråd vil understreke viktigheten av at KUNs akademiske og organisatoriske 

frihet ivaretas ved en ny organisering av KUN. 

 

5. Samisk kirkeråd understreker viktigheten av at KUNs fremtidige virksomhet sikres 

tilstrekkelige ressurser. Punktene i forslaget til høringsuttalelse om at KUN styrkes med 

ytterligere en fagstilling, at grunnbevilgningen økes og at det sikres tilstrekkelig økonomi for 

administrative støttefunksjoner, vil være særlig viktig for dette. 

 

6.           Samisk kirkeråd ber om at samisk kirkeliv sikres representasjon og innflytelse i KUNs 

fremtidige organisering. 
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SKR 14/15 Møteplan for de sentralkirkelige råd______________________________ 

 

Sammendrag  

Samisk kirkeråd vedtok i sak SKR 29/14 møteplan for rådsmøtene 2015. Det ble åpnet for 

fellesmøte med de valgte samiske rådene i de lutherske kirkene i Sverige og Finland. 

Sekretariatet har i korrespondanse med sekretariatene i de nevnte rådene kommet fram til at 

mandag 30. november og tirsdag 1. desember kan passe som aktuelle møtedatoer for felles 

møte mellom de valgte rådene. Det foreslås på denne bakgrunn at rådsmøtet opprinnelig 

berammet 25.-26. november vedtas flyttet til 30. november-1. desember. 

 

Dette gir følgende møtekalender for Samisk kirkeråd høsten 2015: 

 

2. møte: 

10.-11. september Oslo (fellesmøte med Mellomkirkelig råd) 

 

3. møte: 

30. november- 1. desember, Uppsala (fellesmøte med samiskkirkelige råd i Sv. og Fi.) 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd vedtar følgende endring i møteplanen for 2015: 

 

 

3. møte: 

30. november – 1. desember, Uppsala 

 

 

 

 

 


