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Til Nidaros bispedømmeråd,  

Saemien Åålmege 

Samisk kirkeråd 

Kirkerådet 
 
 

EVALUERING SØR-SAMISK NOMINASJON KIRKEVALGET 2019 

 

Nominasjonen av sør-samiske kandidater til bispedømmerådsvalget 2019 fungerte ikke godt.  

Etter reglene ligger denne nominasjonen til nominasjonskomiteen for leke medlemmer. Denne 

får et sør-samisk medlem som oppnevnes av Nidaros bispedømmeråd etter forslag fra Samisk 

kirkeråd (Kirkevalgreglene 13-1 (2)).  

 

I år tok det tid å få kontakt med det oppnevnte medlemmet, og nominasjonskomiteen fikk 

derfor aldri satt fokus på denne oppgaven. Arbeidet med nomineringen av de leke kandidatene 

til nominasjonskomiteens liste viste seg å være krevende, og tok all oppmerksomhet i 

komiteen. Bortsett fra det sør-samiske medlemmet var det blant denne komiteens medlemmer 

ingen med kjennskap til den sør-samiske befolkningen. Det forelå heller ingen forslag på 

kandidater fra menighetsråd i området, til tross for oppfordringer om dette i flere omganger. 

Nominasjonskomiteens forutsetninger for å foreta denne nominasjonen var altså svært dårlige.  

 

I praksis foregikk søket etter kandidater til det sør-samiske valget gjennom et samarbeid med 

det sørsamiske medlemmet av nominasjonskomiteen, daglig leder i Saemien Åålmege og 

meg, seniorrådgiver for kirkevalget. Etter hvert nådde vi i fellesskap fram til fire kandidater, 

som så formelt ble godkjent av nominasjonskomiteen. Denne prosessen var altså egentlig ikke 

i overensstemmelse med reglene, men uten en slik framgangsmåte ville det ikke blitt noen 

nominasjon.  

 

Dette er ikke en tilfredsstillende ordning. Jeg anbefaler derfor at reglene for nominasjon av 

sør-samiske kandidater til bispedømmerådsvalget endres før neste valg. Etter min vurdering 

bør det oppnevnes en egen nominasjonskomite for dette valget, slik alle øvrige valg har det. 

En slik komite bør ha minst tre medlemmer med god kjennskap til den sør-samiske 

befolkningen. De kan oppnevnes dels av Samisk kirkeråd, dels av menighetsrådet i Saemien 

Åålmege, dels av Nidaros bispedømmeråd, kanskje av en kombinasjon av disse, f.eks. et 

medlem med vara fra hver.  

 

Seniorrådgiver for kirkevalget i Nidaros kan gjerne være denne komiteens sekretær, men 

hovedansvaret for nominasjonen bør hvile på personer som har fått myndighet til det, og som 

kjenner aktuelle kandidater og kan foreta en begrunnet og god nominasjon.  

 

Jeg ber bispedømmerådet, Saemien Åålmege og Samisk kirkeråd om å drøfte dette og finne 

en løsning i samråd med Kirkerådet, så reglene på dette punkt kan endres innen neste 

Kirkevalg i 2023.  

 

Gode hilsener 



Knut Kittelsaa 

Seniorrådgiver Kirkevalg 2019 Nidaros 
Tlf. 901 33 803 
 

 
 


