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Rådsmøtet ble innledet med salmesang og kort andakt. Første dag ble avsluttet med
klimapilegrimvandring sammen med Mellomkirkelig råd på fjellheisplatået. Dag to ble det
holdt felles seminar for Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd, tema var forsoning mellom
mennesker og med naturen, og misjon og forsoning. Denne dagen ble avsluttet med
festgudstjeneste for Samisk kirkeråds 25 år i Grønnåsen kirke med kirkekaffe etterpå. Møtet
fortsatte med forhandlinger fredag. Oddvin Biente innledet møtet fredag med morgenandakt.
Møtet ble avsluttet med at biskop Olav Øygard lyste velsignelsen.

Saksliste:

SKR 10/18 – Referater
SKR 11/18 – Orienteringssaker
SKR 12/18 - Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2028
SKR 13/18 – Grunnlagsdokument om samisk diakoni
SKR 14/18 - Samisk kirkelig valgmøte 2019 – Forretningsorden
SKR 15/18 - Prioriteringer til årsplan 2019
SKR 16/18 – Fastsettelse av dato og sted for Samisk kirkelig valgmøte

SKR 10/18 Referater_________________________________________

Sammendrag

1.Samisk kirkeråd 21. - 22. februar 2018

2.Samisk kirkeråd - ekstraordinært møte 21.3.2018

3.Samisk kirkeråds arbeidsutvalg 12.3.2018

4.Kirkerådets møte 6.-8. juni 2018

5.Kirkerådets møte 15.-16. mars 2018

6.Mellomkirkelig råds møte 6.-7. mars 2018
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Vedtak
Samisk kirkeråd tar referatene til orientering

SKR 11/18 – Orienteringssaker____________________________________

Sammendrag
a)

Muntlige orienteringer fra generalsekretæren

1.

Samisk kirkelivskonferanse

2.
Møte med biskopene i de tre nordligste bispedømmer om arbeidet med sannhets- og
forsoning
3.

Møte med Sametinget om mandatet til en sannhets- og forsoningkommisjon, 23. april

4.

Kontakt med Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

5.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd, sameprestmøte, 6.juni

6.

Årlig møte med Sametinget, 8. juni.

7.

NIMs seminar om vold og overgrep i det samiske samfunn,

8.

Koralbokkomite – nordsamisk koralbok

9.

Nordsamisk bibelarbeid, møte 29.august

10.

Samisk diakoni, møte 30.-31.august

11.

Sungs møte, 24.-25.august

b)

Brev, dokumenter

1.
Ecumenical Indigenous Peoples’ Network Reference Group Video Conference
26.februar 2018

2. Interfaith Rainforest initiative – oppdatering

3.

Høringsbrev - prostigrenser Nord-Hålogaland bispedømme
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4.
Mailkorrespondanse om FNs spesialrapportør for urfolks sakerVicky Tauli Corpus –
satt på terrorliste

5.
Invitasjon til Indigenous Global Ecumenical Gathering og Indigenous Youth PreConference, Rotorua, Aoreatoa/New Zealand.
6.

IKO –representantskap møte, 30.-31.mai

c)

Medieutklipp

Vedtak
Samisk kirkeråd tar sakene til orientering

SKR 12/18 - Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2028_________________

Sammendrag
Kirkemøtet skal i 2019 vedta ny strategiplan for samisk kirkeliv. Dagens Strategiplan for
samisk kirkeliv 2011-2016 ble forlenget til og med 2018. Samisk kirkeråd og Kirkerådet bes
om å komme med innspill til utkastet som nå foreligger. Utkastet vil etter det bli bearbeidet
før endelig vedtak i Samisk kirkeråd og Kirkerådet i desember. Da vil saken også bli sendt fra
Kirkerådet til behandling og vedtak i Kirkemøtet 2019.
Revideringen av strategiplanen innebærer både innspillsmøter med ulike menigheter,
webbasert undersøkelse blant menigheter, referansegruppe med ansatte i ulike menigheter
og høring av utkastet blant menigheter og bispedømmer i Den norske kirke og andre
institusjoner.
Dokumentet er delt inn i tre hoveddeler. Første kapittel omtaler Den norske kirkes visjon for
for samisk kirkeliv. Her er en kort innføring til de ulike strategiske målene for samisk
kirkeliv. Deretter følger kapittel 2, som er et bakgrunnskapittel. Det inneholder informasjon
om det samiske samfunnet, språket, om samisk kirkeliv og om mangfoldet i samisk kirkeliv.
Kapittel 3 Prinsipiell del, omtaler prinsippene for Den norske kirkes arbeid med samisk
kirkeliv. Til slutt følger kapittel 4, Strategidelen med nærmere konkretiserte mål og strategier
for ulike nivåer av Den norske kirkes arbeid med samisk kirkeliv.

Vedtak
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1. Samisk kirkeråd kom med innspill og ber om at de innarbeides i det videre arbeidet.
2. Samisk kirkeråd ber sekretariatet komme med et nytt utkast til endelig behandling i
desember 2018. Etter endelig behandling sendes strategiplanen til Kirkerådet.
3. Oppfølgingen av strategiplanen og prioritering av midler vil bli behandlet i forbindelse
med årlige budsjettvedtak.

SKR 13/18 – Grunnlagsdokument om samisk diakoni___________________

Dokumentet «Grunnlagstenkning for samisk diakoni» ble utarbeidet i 1999, og det er nå
igangsatt revidering og faglig oppdatering av dette dokumentet. De fem første kapitlene er
revidert, og fremstilt i dette saksdokumentet. Det er igangsatt et arbeid for å etablere et faglig
nettverk for diakoni i samisk kirkeliv. Nettverkets navn er: «Faglig nettverk for samisk
diakoni». Nettverksarbeidet gjennomføres som et samarbeid mellom de tre nordligste
bispedømmene og noen av menighetene i forvaltningsområdet for samisk språklov. Det er et
mål at en revisjon av hele grunnlagsdokumentet, fullføres i løpet av 2019.
Grunnlagsdokumentet vil fungere som et supplement til «Plan for diakoni i Den norske
kirke» og leses sammen med kapitlet om diakoni i «Strategiplan for samisk kirkeliv».

Vedtak
1.
Saken er ikke en vedtaksak nå. Samisk kirkeråd kom med innspill og ber om at de
innarbeides i den videre saksbehandlingen.

2.

Samisk kirkeråd ber om at saken kommer til behandling ved et senere tidspunkt.

SKR 14/18 - Samisk kirkelig valgmøte 2019 forretningsorden_____________

Sammendrag
Samisk kirkeråd skal foreslå forretningsorden for Samisk kirkelig valgmøte. Med dette legges
fram forslag og vi ber Samisk kirkeråd om innspill til denne. Da dette gjøres i forbindelse
med opprettelsen av valgmøtet vurderer sekretariatet at det er hensiktsmessig med to
behandlinger av saken.
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Vedtak:
Samisk kirkeråd kom med innspill og ber om at de innarbeides i det videre
saksbehandlingen.

SKR 15/18 - Prioriteringer til årsplan 2019__________________________

Sammendrag
Sekretariatet skal straks i gang med å lage utkast til årsplan 2019. Til grunn for arbeidet
ligger først og fremst Den norske kirkes visjonsdokument Mer himmel på jord, Strategiplan
for samisk kirkeliv og Plan for samisk trosopplæring til grunn. I forbindelse med arbeidet ber
vi Samisk kirkeråd om innspill på prioriteringer for 2019. Saken er ingen vedtakssak nå.

Vedtak
Samisk kirkeråd kom med innspill og ber om at de innarbeides i den videre
saksbehandlingen.

SKR 16/18 – Fastsettelse av dato og sted for Samisk kirkelig valgmøte______

Sammendrag
Saken ble fremmet som ny sak på møtet da sekretariatet vurderte det som viktig at dato og
sted blir fastsatt så fort som mulig.
I følge Samisk kirkelig valgmøtes regler §1-5, skal Samisk kirkeråd fastsette tid og sted for
møtet. Tiden skal være før 1. juli året før valgåret. I vurderingen av tid for møtet er det etter
sekretariatets erfaring ingen planlagte møter i bispedømmeråd i de tre nordligste
bispedømmer på det tidspunktet. Det tas også hensyn til Sametingets møteplan for komité –
og plenumsmøter i juni 2019.
I vurdering av sted er det flere hensyn å ta, blant annet ser sekretariatet at det er mulig å
kombinere valgmøtet med Samisk kirkelivskonferanse som arrangeres i Tromsø. Nærhet til
administrative ressurser vil også være viktig første gang valgmøtet arrangeres.

Vedtak
Samisk kirkeråd vedtar 27.-29. mai som tidspunkt for Samisk kirkelig valgmøte i 2019.
Samisk kirkeråd vedtar Tromsø som stedet der valgmøtet blir arrangert.
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