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Delegasjon fra Samisk kirkeråd til Samisk kirkeråds 
arbeidsutvalg (SKR-AU) på grunn av Covid-19 
 
 

Sammendrag 
I en ekstraordinær situasjon med pandemi må også beslutningsprosessene tilpasses på 
politisk nivå i De sentralkirkelige råd. Samisk kirkeråd inviteres til å vurdere dette, og det 
foreslås å gi en fullmakt til arbeidsutvalget i saker som ikke kan utsettes til neste ordinære 
møte.   
 

Forslag til vedtak 
Samisk kirkeråd delegerer til Samisk kirkeråds arbeidsutvalg å treffe avgjørelse på vegne av 
Samisk kirkeråd i saker som på grunn av den pågående pandemien ikke kan vente til neste 
ordinære møte. 
 
  

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Samisk kirkeråd skal i følge statuttenes §1 «utføre[r] oppgaver som pålegges av Kirkemøtet, 
og koordinere[r] disse med Kirkerådet og Mellomkirkelig råd.» Samisk kirkeråds sekretariat 
virker på vegne av Samisk kirkeråd mellom møtene. For arbeidsutvalget sin del gjelder §7 
hvor det står at Samisk kirkeråds arbeidsutvalg «trer sammen etter behov og treffer 
avgjørelser i saker delegert fra Rådet.» Det vises også til Kirkerådets behandling av 
tilsvarende sak i KR 34/20.  
 
Den ekstraordinære situasjonen med covid-19-pandemien gjør at det kan være vanskelig å 
planlegge framover i tid. Det kan oppstå saker der man ikke kan vente til neste rådsmøte i 
Samisk kirkeråd på vedtak i saker som rådet skal behandle. Det er mulig å sammenkalle 
rådet til ekstraordinært møte relativt raskt, dette vil kreve mer saksbehandling og 
forberedelser.  
 
Situasjonen endrer seg raskt og det vil kunne være behov for raske beslutninger som det 
ikke er behov for i normalsituasjoner. Det vil da være hensiktsmessig at et organ som er 



  
mindre enn Samisk kirkeråd kan gi rom for fleksibilitet som det kan være behov for i den 
ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. 
 
Samisk kirkeråd bes derfor om å vurdere behovet for at Samisk kirkeråds arbeidsutvalg gis 
fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av Samisk kirkeråd i saker som vurderes å ikke kan 
utsettes til ordinært rådsmøte.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Forslaget har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.   
 


	Referanser: KR 34/20
	Sammendrag
	Saksorientering
	Økonomiske/administrative konsekvenser


