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Oppnevne medlem til IKO representantskap 
 
 

Sammendrag 
IKO- Kirkelig pedagogisk senter er et kompetansesenter innen religionspedagogikk, 
kristendom og trosopplæring. IKO er en selvstendig institusjon uten fast offentlig driftsstøtte. 
Driften finansieres ved gaver, eierkontingenter, prosjektmidler og salg av produkter og 
tjenester. Organer/organisasjoner som gir sin tilslutning til IKOs formål og støtter IKOs 
virksomhet med et årlig økonomisk bidrag, kan søke om å bli medlemsorganisasjon i IKO 
med rett til å sende en representant til IKOs representantskap. Kirkerådet og Samisk 
kirkeråd har en observatør hver i representantskapet.  
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1.Samisk kirkeråd tar saken til orientering. 
2. Samisk kirkeråd vedtar at Samisk kirkeråds deltakelse på IKOs representantskap skal 
skje administrativt. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
IKO- Kirkelig pedagogisk senter er et kompetansesenter innen religionspedagogikk, 
kristendom og trosopplæring. Det tilbyr kurs, konferanser, undervisningsmateriell og 
religionspedagogisk faglitteratur. IKO lager også trosopplæringsmateriell som kan brukes i 
hjemmet.  
I tillegg er målet til IKO å være en ressurs for skolens og barnehagens formidling av kristen 
arv og tradisjon  
 
IKO er en selvstendig institusjon uten fast offentlig driftsstøtte. Driften finansieres ved gaver, 
eierkontingenter, prosjektmidler og salg av produkter og tjenester. Organer/organisasjoner 
som gir sin tilslutning til IKOs formål og støtter IKOs virksomhet med et årlig økonomisk 
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bidrag, kan søke om å bli medlemsorganisasjon i IKO med rett til å sende en representant til 
IKOs representantskap.  
 
Følgende organer/organisasjoner er medlemsorganisasjoner i IKO - Kirkelig pedagogisk 
senter: 

 De elleve bispedømmerådene i Den norske kirke 

 Bispemøtet for Den norske kirke 

 Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

 Det Norske Misjonsselskap  

 Kristent Pedagogisk Forum 

 Norges KFUK-KFUM  

 Norges Samemisjon 

 Normisjon/Acta 

 Søndagsskolen Norge 

 Sjømannskirken / Norsk kirke i utlandet  

 Ung Kirkesang  
 
Kirkerådet og Samisk kirkeråd har en observatør hver i representantskapet.   
 
IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS har hver sitt styre, men medlemmene 
av styret er de samme personene, foruten de ansattes representanter.  
 
IKO har i mange år vært en viktig samarbeidspartner for Samisk kirkeliv og samisk kirkeliv. 
De har produsert en god del samiskspråklig trosopplæringsressurser til bruk både i kirka og 
hjemme. Det siste er utgivelsen av Mu girkogjiri på nordsamisk i februar 2020.  
Dette samarbeidet er også bakgrunnen til at IKO har ønsket et medlem fra Samisk kirkeråd 
som observatør til representantskapet. Siden hverken Kirkerådet eller Samisk kirkeråd bidrar 
med finansiering til IKO, deltar de som observatører. 
 
IKO har i mange år vært en viktig samarbeidspartner for Samisk kirkeliv og samisk kirkeliv. 
De har produsert en god del samiskspråklig trosopplæringsressurser til bruk både i kirka og 
hjemme. Det siste er utgivelsen av Mu girkogjiri på nordsamisk i februar 2020.  
Dette samarbeidet er også bakgrunnen til at IKO har ønsket et medlem fra Samisk kirkeråd 
som observatør til representantskapet. Siden hverken Kirkerådet eller Samisk kirkeråd bidrar 
med finansiering til IKO, deltar de som observatører. Deltakelse i IKOs representantskap er 
en viktig nettverksarena for Samisk kirkeråds sekretariat. De siste årene har Tove Lill 
Labahå Magga vært medlem av representantskapet. Det har hun vært som 
trosopplæringsrådgiver i Samisk kirkeråd. Det er nå naturlig at hun byttes ut med 
nåværende trosopplæringsrådgiver.  
 
Samisk kirkeråd har ellers en ordning med at oppnevning av representanter gjøres av det 
valgte rådet. For IKOs representantskap har det vært bra og nyttig at vedkommende som 
deltar arbeider i sekretariatet. Sekretariatet vil legge frem innkallinger og referat  fra 
representantskapet til Samisk kirkeråd til orientering. 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgifter til deltakelse i IKOs representantskap skjer over Samisk kirkeråds ordinære 
driftsbudsjett. 
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