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Sámi girkoráđđi
Sáme girkkoráde
Saemien gærhkoeraerie
Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd
Protokoll
7.-8. mars 2016
Gáivuotna – Kåfjord

Til stede:
Anne Dalheim
Linn Ellen B. Sivertsen
John Erland Boine
Elin Sabbasen
Kirsten Isaksen

Forfall:
Ingar N. Kuoljok, ingen vara
Liv Eli Holmestrand, vara Kirsten Isaksen
Jovna Dunfjell, vara Elin Sabbasen
Ann Helen Fjelstad Jusnes, ingen vara

Fra sekretariatet:
Tore Johnsen
Vidar Andersen
Gerd Karin Røsæg

Før møtet fikk Samisk kirkeråd omvisning på Senter for nordlige folk. Møtet ble innledet med sang,
lesing av bibelord og Fadervår. Samisk kirkeråd deltok på salmekveld i Manndalen bedehuskapell,
hvor samiske salmer ble sunget. Linn Ellen B. Sivertsen holdt morgenbønn 8. mars. Samisk kirkeråd
fikk en hilsen fra sekretariatet etter møtets slutt 8. mars. Tore Johnsen lyste velsignelsen.
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SKR 02/16 Protokoller___________________________________________________________

Sammendrag
1. Protokoll fra møte i Samisk kirkeråds møte, Uppsala 30.11.2015 – 01.12.2015
2. Protokoll fra ekstraordinært møte i Samisk kirkeråd, telefon 03.02.2016

Vedtak
Samisk kirkeråd godkjenner protokollene

SKR 03/16 Referatsaker___________________________________________________________

Sammendrag
1. Protokoll fra møte i Kirkerådet 3. – 5. desember 2015
2. Protokoll fra møte i Kirkerådet 28.-29. januar 2016
3. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 24.- 25. november 2015
4. Protokoll fra møte i programkomiteen for Samiske kirkedager 2017. Møtet fant
sted 10. desember 2015

Vedtak:
Samisk kirkeråd tar referatene til orientering

SKR 04/16 Orienteringssaker_________________________________________________________
Sammendrag
a) Muntlige orienteringer fra generalsekretæren
- Konstituering av Kirkenes verdensråds referansegruppe for urfolk
- Etter- og videreutdanningstudiet, «Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå»,
studiesamling uke 7
- Begravelsen til prost em. Kåre Kvammen
- Internasjonal samisk-/urfolksrelatert konferanse, Trondheim 20.-21. juni 2016
- Samisk konfirmantleir 3.-6. mars 2016
- Delutredning fra Samisk språkutvalg
b) Henvendelser, brev
1. Anbefaling om kirkelige handlinger 6. februar fra Nidaros biskop. Brev 18.
januar 2016
2. Svar til Samisk kirkeråds uttalelse om den samiske rettighetssituasjonen i Norge. Brev 24.2.2016

c) Medieutklipp

Vedtak:
Samisk kirkeråd tar sakene til orientering

SKR 05/16 Årsrapport 2015___________________________________________________________

Sammendrag
Årsrapporten for 2015 følger samme malen som årsrapporten for 2014.
I 2014 ble malen endret slik at den følger de oppdaterte Bestemmelser om økonomistyring i
staten.
Årsrapporten inneholder seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:
I. Leders beretning
II. Introduksjon til enheten og hovedtall
III. Årets aktiviteter og resultater

IV. Styring og kontroll i enheten
V. Vurdering av framtidsutsikter
VI. Årsregnskap
Kirkerådet skal, etter tildelingsbrevet, publisere årsrapporten på nettsidene til Den norske kirke
innen 1. mai eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom Kirkerådet og
enheten.
Vedtak:
Samisk kirkeråd godkjenner de deler av årsrapport 2015 som berører Samisk kirkeråds
virksomhet og oversender årsrapporten til Kirkerådet for endelig vedtak.

SKR 06/16 Møteplan for De sentralkirkelige råd__________________________________________

Vedtak:
Samisk kirkeråd vedtar følgende reviderte møteplan for de to siste rådsmøtene i 2016:
3. møte: 4.-5. oktober – Oslo
4. møte: 5.-6. desember - Karasjok

SKR 07/16 Samiskkirkelig valgmøte – 2. høringsutkast_____________________________________

Sammendrag
Saken inngår i utredningen av et samisk kirkelig valgmøte som tenkes etablert i forbindelse med de
kirkelige valg 2019. Kirkerådets vedtak i sak KR 49/13 er utgangspunkt for utredningen. Formålet med
saken som nå legges fram for Samisk kirkeråd er å forberede et høringsnotat som etter planen
sendes på høring fjerde kvartal 2016.
Saksdokumentet legger opp til at Samisk kirkeråd på møtet 7.-8. mars avklarer spørsmål om (1)
prinsipielt grunnlag for samisk kirkelig demokrati, (2) hvilke kirkelige valg skal samisk kirkelig
valgmøte ha en rolle i forhold til og hvordan og (3) begynner å avklare valgmøtets eventuelle andre
funksjoner.
Saken følger opp innspill fra Samisk kirkeråd til et første høringsutkast (jf. sak SKR 36/15).Momentet
om «samisk selvråderett» er tatt inn i en ny del om det prinsipielle grunnlaget for samisk kirkelig
demokrati.
Avklaringen om at valg av samiske medlemmer til bispedømmerådene og valg av medlemmer til
Samisk kirkeråd holdes adskilt, er nå lagt til grunn.
Ønsket om at valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd fortsatt foretas av Saemien
Åålmeges medlemmer og derfor holdes utenom valgmøtet, er lagt til grunn. Begrunnelsene er
fortsatt med.
Det er lagt til grunn at samisk kirkelig valgmøte, sammen med Kirkemøtet, gis en rolle i valget av

medlemmer til Samisk kirkeråd. Alternativet om at samisk kirkelig valgmøte alene velger Samisk
kirkeråds medlemmer uten Kirkemøtets medvirkning, impliserer i praksis ny kirkeordning. Det ligger
utenfor mandatet gitt av Kirkerådet i KR 48/13 å utrede dette.
Balanseringen av Samisk kirkelig valgmøte og Kirkemøtets rolle i valget av Samisk kirkeråds
medlemmer tegnes ut i en «svak modell» og en «sterk modell» der det samiske valgmøtet i første
tilfelle er forslagsstiller og i det andre tilfellet nominerer. Saksdokumentet anbefaler det siste som
innebærer at samisk kirkelig valgmøte kommer med en tydelig tilråding til Kirkemøtet om Samisk
kirkeråds medlemmer.
Sakdsokumentet beskriver valgmøtets øvrige funksjoner, særlig for å kaste lys over relasjonen
mellom valgmøtet og Samisk kirkeråd. I lys av dette taler argumentene for at Samisk kirkelig
valgmøte involveres i valget av alle de 5 medlemmene av Samisk kirkeråd som i dag velges av
Kirkemøtet. Administrative og økonomiske konsekvenser for et fremtidig valgmøte beskrives i saken
som legges fram i juni.

Vedtak
Samisk kirkeråd viser til saksdokumentet og


mener det beskrevne prinsipielle grunnlaget for samisk kirkelig demokrati vil være et godt
utgangspunkt for høringsnotatet og ber om at den juridiske begrunnelsen utvides med
henvisning til nasjonalt og internasjonalt lovverk.



anbefaler at valg av samiske representanter til de tre nordligste bispedømmerådene holdes
adskilt fra valg av representanter fra disse områdene til Samisk kirkeråd.



anbefaler at dagens ordning for valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd
opprettholdes, og at Samisk kirkelig valgmøte velger henholdsvis lulesamisk representant til
Sør-Hålogaland bispedømmeråd og nordsamisk representant til Nord-Hålogaland
bispedømmeråd.



anbefaler at Samisk kirkelig valgmøte gis en rolle i valget av medlemmer til Samisk kirkeråd,
og at dette søkes gjort i rammen av det som beskrives som en «sterk modell» i sakspapiret.



anbefaler at Samisk kirkelig valgmøte involveres i valget av alle de 5 medlemmene i Samisk
kirkeråd som i dag velges på Kirkemøtet.



mener resonnementene i saksdokumentet om valgmøtes funksjoner utover valg gir et godt
grunnlag for en tydeligere beskrivelse av valgmøtets rolle utover valgrelaterte funksjoner.

SKR 08/16 Strategiplan for samisk kirkeliv – status og oppfølging etter utløp av
handlingsplanperioden
Sammendrag
Saken gir Samisk kirkeråd en orientering om status i oppfølgingen av Strategiplan for samisk
kirkelivmed sikte på vedtak om videre oppfølging når handlingsplanperioden utløper 31. desember
d.å.

Etter at 4 av 5 år i strategiplanens handlingsplanperiode er gått, har utviklingen gått i ønsket retning
på en rekke felter. Strategiplanen har bidratt til strategisk samordning og hovedsakelig en positiv
utviklingfor arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke. Saksdokumentet gir en
oppsummerendebeskrivelse av status. For øvrig vises det til vedlagt skjema fra 2014, og årsrapport
2015 (jf SKR 5/16).
Saken legger opp til at Samisk kirkeråd fatter vedtak om at ny revidert strategiplan bør legges fram
for Kirkemøtet i 2019 og at Kirkerådet i mellomtiden prolongerer handlingsplanperioden for
nåværende strategiplan for ytterligere 2 år ut 2018.
Vedtak
1. Samisk kirkeråd mener at Strategiplan for samisk kirkeliv vedtatt av Kirkemøtet i 2011 har
bidratt til strategisk samordning og en positiv utvikling for arbeidet med samisk kirkeliv i Den
norske kirke. Etter at 4 av 5 år i strategiplanens handlingsplanperiode er gått, har utviklingen
gått i ønsket retning på en rekke felter. Samtidig ser rådet at mange av målsettingene i
strategiplanen fortsatt vil være ugjort ved utløpet av handlingsplanperioden 31. desember
2016.
2. Samisk kirkeråd vil på denne bakgrunn be om at Strategiplan for samisk kirkeliv etter utløpet
av handlingsplanperioden blir gjenstand for en grundig evaluering som beskriver strategiske
erfaringer, oppnådde resultater og gjenstående utfordringer for samisk kirkeliv i Den norske
kirke. Evalueringen bør munne ut i forslag til en ny revidert Strategiplan for samisk kirkeliv
som legges fram for Kirkemøtet i 2019.
3. I påvente av en ny strategiplan vil Samisk kirkeråd be Kirkerådet om å prolongere
handlingsplanperioden for Strategiplan for samisk kirkeliv til å omfatte perioden 2017-2018.
4. Samisk kirkeråd vil peke på at en rekke stillinger foreslått opprettet i Strategiplan for samisk
kirkeliv ikke er realisert da disse ikke har blitt prioritert i statsbudsjettet i
handlingsplanperioden. Samisk kirkeråd vil på denne bakgrunn peke på at Kirkemøtet fra
2017 må ta et større selvstendig ansvar for å prioritere dette.

SKR 09/16 Forslag til vara Teologisk nemnd____________________________________________
Sammendrag
Samisk kirkeråd skal foreslå varamedlem til Teologisk Nemnd (TN). Varamedlemmet blir valgt for
perioden 2016 til 2019. Vedlagt følger mandat for Teologisk nemd hvor oppgaver, sammensetning og
arbeidsform blir gjort rede for.
Samisk kirkeråds sekretariat har spurt følgende person om å være varamedlem i
Teologisk nemd:
- Bierna Leine Bientie
Kandidaten er forespurt, og har takket ja til å kunne stille som varamedlem.

Vedtak:
Samisk kirkeråd foreslår følgende person som varamedlem i Teologisk nemd
- Bierna Leine Bientie

SKR 10/16 Samarbeid om rekruttering til teologistudiet ved UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Saken handler om årlig finansiell støtte i tre år (2016-2018) til et samarbeidsprosjekt med formål å
styrke rekruttering til teologistudiet ved UiT – Norges arktiske universitet. Teologitudiet ved UiT ble
høsten 2015 foreslått nedlagt, og signaler fra kirkelige aktører om å igangsette et treårig
rekrutteringsarbeid er et premiss for UiTs vedtak om videreføring av studiet.
Vedtak
1. Samisk kirkeråd mener fakultetsstyrets beslutning om å opprettholde teologistudiet ved UiT
Norges arktiske universitet er svært positivt. Rådet er orientert om at et premiss fra UiTs side
er at det kirkelig initiativet om etablering av et treårig rekrutteringsprosjekt følges opp.
2. Samisk kirkeråd rår over små drifts- og prosjektmidler, men driver en relevant virksomhet
med hensyn til rekruttering til teologistudiet ved UiT. Rådet mener det er rom for å yte kr 20
000 i årlig finansiell støtte til prosjektet, og ber dessuten sekretariatet om å finne måter der
et slik rekrutteringsarbeid integreres i sekretariatets løpende virksomhet. Generalsekretæren
bes følge dette opp.
3. Med hensyn til 2016 bes generalsekretæren, i forbindelse med budsjettrevideringen, om å
finne kr 20 000 av årets OVF-midler som kan omdisponeres til rekrutteringsprosjektet.
Generalsekretæren bes om å legge til grunn et årlig tilskudd på kr 20 000 når forberedelse av
saken om OVF-tilskudd for 2017 og 2018 skal forberedes.

