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27.11.2019 

 

 

 

Sigrid Karine Paulsen 

Møtesekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 14/19 Referatsaker Samisk kirkeråd 27.-28. november 2019 
 

 
Sammendrag 

1. Samisk kirkeråds møte 4.-5. september 
2. Kirkerådets møte 16.-17. september 
3. Mellomkirkelig råds møte, 5.-6. september 
4. Samiske kirkedager programkomite, møte 6.-7. juni 

5. Samiske kirkedager – programkomité – møte 1.oktober 
 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

 

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 15/19 Orienteringssaker 27.-28. november 2019 
 

 
Sammendrag 

a) Muntlige orienteringer:  
 

- Kulturrådgiversamling, København 3.-5. september. Alle kulturrådgivere i bispedømmene. 

- Stiftsdager i Sør-Hålogaland bispedømme 3.-4. oktober 

- Norsk salmefestival, Bodø 4.-6. oktober. 

- Fagsamling, Kunst underveis – kirketekstiler og kunstuttrykk i kirkerommet. Tønsberg 16.-

17. oktober 

- Diakonikonferansen 2019, 24.-25. oktober 

- Møte i rekrutteringsutvalget for rekruttering av studenter til teologistudiet ved UIT - Norges 

arktiske universitet, 27. oktober 
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- Trading justice for peace? International perspectives on the Norwegian TRC process, 

forskningsseminar arrangert av KUN 29.-30. oktober i Tromsø. 

- KUN 20 års jubileumsseminar, Tromsø 31.10.19. 

- Sami allaskuvla 30 års jubileumsseminar 1.11.19. 

- Stiftsdager i Nord-Hålogaland bispedømme 29. oktober - 1. november 

- Trosopplæringskonferansen 6. november 2019 

- Nettverkssamling trosopplæring 14. november 

- Fagsamling om samisk kirkekunst, Trondheim 22. november 

- Deltagelse familiehelg Saemien Åålmege 22.-24. november  

- Kirkelig organisering - prosess 

- Opprettelse av en prosjektstilling som følger opp Forsoningskommisjonens arbeid overfor 

menigheter i Nord-Hålogaland (samarbeid mellom KUN og Nord-Hålogaland bdr og SKR) 

- Forelesning om Den norske kirkes organisering av arbeid med samisk kirkeliv for Svenska 

kyrkans Samiska rådet 4.11.19. 

- Ungdomsting i Nord-Hålogaland, Tromsø, 8.-11. november 

 

Tillegg: 

- Leder i SKR og Biskop Olav Øygard har skrevet minneord om Máre Jovnna/John Helander 

og sendt til avisene Ávvir og Finnmarken. Det publiseres også på kirken.no/samisk 

- Nye ansatte i SKR-sekretariatet: Sigrid K. Paulsen og Stein-Erik Anti 

- Kontorsted: vurderer å flytte til bispegården 

- Heftet «Det har hent mitt barn» - ressurshefte om å være nærstående til utsatte for vold og 

seksuelle overgrep i det samiske samfunn, er ferdigstilt. Lansering 7. januar 2020 

- Teologistudiet på UiT: SKR i samarbeid med KUN og Nord-Hålogaland bispedømme 

arbeider man for at bachelorutdanningen i teologi ved UiT videreføres. 

 
b) Skriftlige orienteringer: 

 

- Evaluering av valg av sørsamisk representant 

- Møte om folkeregisterlov 

- Rapporter fra Japan – konferanse – Kirkenes verdensråd 

- Felles møte mellom de samiske rådene i Den norske kirke, Svenska kyrkan og Evangelisk-

Lutherska kyrkan i Finland, 6. september 

- Ungdommens kirkemøte, 4.-8. oktober 

- Årlig møte med VID om KUN, 8. november 

- Ung kirkesang på nordsamisk, 11. november 2019 

- Innkalling, møte i programkomiteen Samiske kirkedager 2021, 14.-15. november 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

 

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 
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SKR 16/19 Innspill til styringsdokument 2020 fra Kirkerådet 
 

 
Sammendrag 
Etter at Den norske kirke ble et selvstendig rettssubjekt, er det Kirkerådet som har det 

øverste daglige styringsansvaret i Den norske kirke. Kirkerådet er dermed det organet som 

gjennomfører den daglige styringen av for eksempel bispedømmerådene mellom hvert 

Kirkemøte. Denne styringen skjer på forskjellige måter, det kan være tilsagnsbrev, samtaler 

om prioriteringer el. På den måten legger Kirkerådet frem sine forventinger til fokus, 

satsninger ol som Kirkerådet anser er viktig at bispedømmene følger opp. Kirkemøtet 2019 

vedtok en ny, revidert Strategiplan for samisk kirkeliv. Samisk kirkeråd har et ansvar for å 

koordinere implementeringen og gjennomføringen av planen. Et viktig verktøy i så måte er 

de styringsverktøyene Kirkerådet har tilgjengelig. Samisk kirkeråd bes i denne saken om å 

komme med innspill til momenter som Kirkerådet kan ta med i sin kontakt med 

bispedømmene for 2020. 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd viser til Strategiplan for samisk kirkeliv, hvor det er fastsatt mål for samisk 

kirkeliv i Den norske kirke. Samisk kirkeråd viser også til Kirkerådets fokusområder for 2020. 

I den forbindelse vil Samisk kirkeråd peke på viktigheten av rekruttering av samiskspråklige 

til kirkelige stillinger. Det er viktig at bispedømmene og fellesrådene arbeider for at flere 

samisktalende tar en kirkelig utdannelse, og at flere ansatte i kirken lærer seg samisk språk 

og lærer mer om samisk kultur. Den norske kirke som en fremtidig arbeidsgiver kan være 

tydelig på sine forventninger til alle utdanningsinstitusjoner i Norge som utdanner til kirkelige 

stillinger, og forvente at studenter skal lære seg om samiske forhold. 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

 

Samisk kirkeråd viser til Strategiplan for samisk kirkeliv, hvor det er fastsatt mål for samisk 

kirkeliv i Den norske kirke. Samisk kirkeråd viser også til Kirkerådets fokusområder for 2020. 

I den forbindelse vil Samisk kirkeråd peke på to punkter: 

 
1. Viktigheten av rekruttering av samiskspråklige til kirkelige stillinger.  

 

Det er viktig at bispedømmene og fellesrådene arbeider for at flere samisktalende tar en 

kirkelig utdannelse, og at flere ansatte i kirken lærer seg samisk språk og lærer mer om 

samisk kultur. Den norske kirke som en fremtidig arbeidsgiver er tydelig på sine 

forventninger til alle utdanningsinstitusjoner i Norge som utdanner til kirkelige stillinger, og 

forventer at studenter skal lære seg om samiske forhold. 

 
2. Synliggjøring av samisk kirkeliv.  

 

Samisk kirkeråd ber om at man arbeider for at det i alle bispedømmer etableres tiltak i 

enkelte menigheter, for eksempel bymenigheter, slik at det samiske kirkelivet synliggjøres. 
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SKR 17/19 Forslag til kandidat til Kirkenes Verdensråds 
generalforsamling 2021 
 

 

Sammendrag 
Kirkenes Verdensråd har sendt brev om oppnevning av delegater til Kirkenes 
Verdensråds 11. generalforsamling som avholdes den 8.-11. september 2021 i 
Karlsruhe, Tyskland. Delegater til generalforsamlingen beregnes etter antall 
medlemmer i kirkene, og Den norske kirke skal etter beregningen sende to delegater 
med stemmerett. I tillegg kan sentralkomiteen bestemme at andre delegater sendes, 
herav også urfolksdelegater. Samisk kirkeråd ønsker å foreslå en person som 
urfolksdelgat. 
 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd legger saksorienteringen til grunn og foreslår følgende person som 
fast medlem i delegasjonen som urfolkrepresentant til Kirkenes Verdensråds 
generalforsamling 2021 
 
- Hanne Punsvik Øygard, Harstad, født 1990 

 

 
Møtebehandling 

Biskop Olav Øygard erklærer seg inhabil og forlater møtet i denne saken. Oddvin Bientie 

følger saken via telefon, slik at rådet blir beslutningsdyktig. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

 
Samisk kirkeråd legger saksorienteringen til grunn og foreslår følgende person som 
fast medlem i delegasjonen som urfolkrepresentant til Kirkenes Verdensråds 
generalforsamling 2021 
  
- Hanne Punsvik Øygard, Harstad, født 1990 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 18/19 Rapport om urfolksarbeidet 2013-2019 
 

 
Sammendrag 
Samisk kirkeråd har deltatt i ulike deler av Kirkenes Verdensråds arbeid, spesielt 
bidratt inn i arbeidet med å bygge opp strukturer for urfolk i Kirkenes Verdensråd. 
SKR arrangerte forsoningskonferanse i 2016 som har bidratt til det videre faglige og 
politiske arbeid i KVs økumeniske urfolksnettverket. Samisk kirkeråd har deltatt på 
urfolkskonferanser i regi av Kirkenes Verdensråd i 2018 og 2019 som har bidratt til 
nettverksbygging for urfolk og kirker blant KVs medlemskirker. Samisk kirkeråd har 
også bidratt også til å sette i gang et ungdomsarbeid innen KV. Redegjørelsen gir et 
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bilde hvordan Samisk kirkeråd har jobbet, samtidig presiseres det at man ikke har 
oversikt over alt som har skjedd.  
 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd tar saken til orientering 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

 

Samisk kirkeråd tar saken til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 19/19 Drøfting om Nasjonale retningslinjer og veiledning for 
samiske liturgiske klær og kirketekstiler 
 

Sammendrag 
Biskopene i Den norske kirke har i dag ingen nasjonale retningslinjer å forholde seg 
til når samiske kirketekstiler og liturgiske klær skal godkjennes. Samisk kirkeråds 
sekretariat har påbegynt et slikt arbeid og skal sette sammen en arbeidsgruppe som 
skal jobbe med dette. Samisk kirkeråd blir bedt om å komme med innspill til videre 
prosess i saken. 
 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd ber sekretariatet arbeide videre med saken med de innspill som er 

kommet inn. 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  
 

Samisk kirkeråd ber sekretariatet arbeide videre med saken med de innspill som er 

kommet inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

 

 

SKR 20/19 Kandidater som medlem av Kirkens Nødhjelps 
representantskap 
 

 
Sammendrag 
Kirkenes Verdensråd har sendt brev om oppnevning av delegater til Kirkenes Verdensråds 

11. generalforsamling som avholdes den 8.-11. september 2021 i Karlsruhe, Tyskland. 

Delegater til generalforsamlingen beregnes etter antall medlemmer i kirkene, og Den norske 

kirke skal etter beregningen sende to delegater med stemmerett. I tillegg kan sentralkomiteen 

bestemme at andre delegater sendes, herav også urfolksdelegater. Samisk kirkeråd ønsker å 

foreslå en person som urfolksdelgat.  
 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd foreslår følgende kandidat som fast medlem av Kirkens Nødhjelps 

representantskap:  

 
- Johan Vasara, Kautokeino, født 1989 

 
- Vara: Rita Leinan, Haugesund, født 1960 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

 

Samisk kirkeråd foreslår følgende kandidat som fast medlem av Kirkens Nødhjelps 

representantskap:  

 
- Johan Vasara, Kautokeino, født 1989 

 
- Vara: Rita Leinan, Haugesund, født 1960 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 21 Komiteen for internasjonale spørsmål - varamedlem 
 

 
Sammendrag 
Samisk kirkeråds foreslåtte vara i KISP, Stein Erik Anti har inngått arbeidsforhold i De 

sentralkirkelige råd og kan derfor ikke ta verv i disse rådene eller tilliggende utvalg.  

 

Samisk kirkeråd foreslår en ny person som varamedlem til KISP ut perioden for forlengelse 

vedtatt av Mellomkirkelig råd. 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd foreslår følgende til varamedlem i KISP:  
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- Inga Marie Nordstrand, Tromsø, født 1981 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

 

Samisk kirkeråd foreslår følgende til varamedlem i KISP:  

 
- Inga Marie Nordstrand, Tromsø, født 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 22 Rapport - Koralbokprosjektet 
 

Sammendrag 
Samisk kirkeråd får presentert rapport for koralbokprosjektet.  
 
I henhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan skal Samisk kirkeråd få rapport fra hver av 
prosjektets tre deler. I denne saken er rapport for Del 1, samt revidert fremdriftsplan vedlagt. 

Rapporten inneholder beskrivelser av prosjektet, arbeid som er gjort, status hittil i prosjektet 

og planer for videre arbeid. 

 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd tar rapporten til orientering. 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

 

Samisk kirkeråd tar rapporten til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

SKR 23 Regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke 
 

 
Sammendrag 
Kirkemøtet 2019 vedtok å be «Kirkerådet forberede en sak om regelverk for 
ungdomsdemokrati til Kirkemøtet i 2020». Kirkerådet behandlet i 14. juni 2019 et 
forslag til regelverk som ble sendt på høring til Ungdommens kirkemøte, 
ungdomsrådene og bispedømmerådene med høringsfrist 11. oktober 2019. Det kom 
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inn 13 høringssvar fra 15 instanser – fem bispedømmeråd, to biskoper, seks 
ungdomsråd, Presteforeningen og Ungdommens kirkemøte. 
 
Regelverket utdyper kirkeordningen § 36 om ungdomsdemokratiet i Den norske 
kirke, med bestemmelser om ungdomsting i bispedømmet, ungdomsråd i 
bispedømmet, Ungdommens kirkemøte og Den norske kirkes ungdomsutvalg. I 
tillegg inneholder regelverket en formålsparagraf som bygger på kirkeordningen § 36 
og noen tekniske regelbestemmelser. 
 

Forslag til vedtak 
 

Samisk kirkeråd støtter forslaget om at Samisk ungdomsutvalg (SUNG) også nevnes i 
reglene for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. Den perioden som SUNG har 
fungert, ser vi at det er viktig for Samisk kirkeråd å ha en god dialog med 
bispedømmene om oppnevning av ungdommer til SUNG. Denne regelfestingen 
bidrar til at SUNG kommer inn i en struktur som gjør samarbeidet lettere. 
 
I § 6 om Samisk ungdomsutvalg er ikke utvalgets formål beskrevet. Til 
sammenligning er Den norske kirkes ungdomsutvalg sitt formål beskrevet i § 5, 
andre avsnitt. Samisk kirkeråd foreslår derfor at følgende avsnitt legges til i § 6: 
Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende ungdomsorgan på nasjonalt nivå. Samisk 
ungdomsutvalg bistår Samisk kirkeråd med innspill til saker og høringer, i tillegg til 
å ha selvstendige roller knyttet til samarbeid med andre organer, blant annet med 
søsterorganet Den norske kirkes ungdomsutvalg. Samisk ungdomsutvalg deltar også 
i Ungdommens kirkemøte etter gjeldende regler.  
 
Samisk kirkeråd støtter forslaget om at det i § 6. om Samisk ungdomsutvalg, legges 
opp til at for hver representant oppnevnes det én til to vararepresentanter. Dette vil 
bidra til å sikre fortsatt bred representasjon ved eventuelle frafall.  
 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Samisk kirkeråd støtter forslaget om at Samisk ungdomsutvalg (SUNG) også nevnes i 
reglene for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. Den perioden som SUNG har 
fungert, ser vi at det er viktig for Samisk kirkeråd å ha en god dialog med 
bispedømmene om oppnevning av ungdommer til SUNG. Denne regelfestingen 
bidrar til at SUNG kommer inn i en struktur som gjør samarbeidet lettere. 
 
I § 6 om Samisk ungdomsutvalg er ikke utvalgets formål beskrevet. Til 
sammenligning er Den norske kirkes ungdomsutvalg sitt formål beskrevet i § 5, 
andre avsnitt. Samisk kirkeråd foreslår derfor at følgende avsnitt legges til i § 6: 
Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende ungdomsorgan på nasjonalt nivå. Samisk 
ungdomsutvalg bistår Samisk kirkeråd med innspill til saker og høringer, i tillegg 
til å ha selvstendige roller knyttet til samarbeid med andre organer, blant annet 
med søsterorganet Den norske kirkes ungdomsutvalg. Samisk ungdomsutvalg 
deltar også i Ungdommens kirkemøte etter gjeldende regler.  
 
Samisk kirkeråd støtter forslaget om at det i § 6. om Samisk ungdomsutvalg, legges 
opp til at for hver representant oppnevnes det én til to vararepresentanter. Dette vil 
bidra til å sikre fortsatt bred representasjon ved eventuelle forfall.  
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SKR 24/19 Årsplan 2020 for Samisk kirkeråd 
 

 
Sammendrag 
I desember skal Kirkerådet drøfte Årsplan 2020 for de sentralkirkelige råd (nivå 1), som 
inneholder forslag til to satsingsområder; dåp og kirken på nett. I tillegg er det fem 
fokusområder: rekruttering, diakoni, frivillighet, kirken i det flerkulturelle samfunn og 
kirke/skole. 
 
Det utarbeides også en mer detaljert årsplan (nivå 2 plan) som inneholder andre 
prioriteringer og tiltak i de ulike avdelingene. Denne planen vedtas administrativt etter at 
Kirkerådet i desember har vedtatt de overordnede føringene og budsjettet. 
Samisk kirkeråd (SKR) får Årsplan 2020 nivå 1 som går til Kirkerådet, med mulighet til å 
kommentere det. Innspillene oversendes til Kirkerådets møte i desember. 
 
I tillegg får SKR dette sakspapiret som særskilt redegjør for prioriteringer innenfor SKRs 
arbeidsområde i 2020. 
 
Rådet bes særlig om å kommentere forslag til prioriteringer. Kommentarene tas med i det 
videre arbeidet med årsplanen, som godkjennes administrativt etter at Kirkerådet i 
desember har vedtatt årsplan og budsjett. 
 

Forslag til vedtak 
 

 
 Samisk kirkeråd har følgende kommentarer til prioriteringer for Samisk kirkeråds arbeid i 
2020:  
 
 - 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

 
Samisk kirkeråd har følgende kommentarer til prioriteringer for Samisk kirkeråds arbeid i 
2020:  
 

- Facebook-kommunikasjon: Vurdere økt bruk av sosiale medier for synliggjøring av 
samisk kirkeliv 

- Diakoni: Lansering av heftet «Det har skjedd mitt barn» 
 

 

 

 

 

 

 

SKR 25/19 Neste møte 
 

Vedtak 

Neste møte i Samisk kirkeråd er satt til 18/03-2019 i Tromsø. Rådsmedlemmene kommer til 

Tromsø på ettermiddagen 17/03-2019 og spiser felles middag på kvelden. 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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