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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 
koordinerer 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. 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
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 
koordinerer 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.  
 
I SKR 11/19 drøftet Samisk kirkeråd implementering av strategiplanen. I den saken ble 
viktigheten av at bispedømmer og menigheter nedfeller sine aktiviteter og mål i sine planer. 
Samisk kirkeråd var også tydelig på at for at vi skal greie å oppnå målene som planen har, 
må menigheter og bispedømmer bidra. I forlengelsen av det er det et strategisk grep at 
Samisk kirkeråd anbefaler overfor Kirkerådet hvilke forventinger de skal sette til 
bispedømmer for at vi skal nå mål i Strategiplanen for samisk kirkeliv.  
 
I sak 11/19 pekte Samisk kirkeråd på momenter som er viktige for måloppnåelse:  
 

Samisk kirkeråd peker på at Strategiplanens ansvars- og rollefordeling bør nedfelles i lokale planer 

på bispedømme- og menighetsnivå og nedfelles i hver enkelt avdeling og seksjon samt hos den enkelte 

medarbeider. 

 

Samisk kirkeråd peker på at grad av måloppnåelse vil ha sammenheng med at det finner sted en 

rekruttering av medarbeidere og ansatte med samiskkompetanse, og at det sikres en sammenheng 

mellom individuelle kompetanse- og karriereplaner i Den norske kirke og de vedtatte strategiske 

målsettingene i Strategiplan for samisk kirkeliv.  

 

Samisk kirkeråd vil også peke på nødvendigheten av at det finner sted en strategisk planlegging på 

alle nivåer, for å fremme et likeverdig samisk kirkeliv. Dette kan sies å forutsette at det igangsettes en 

prosess med intern analyse og refleksjon over hvilke pågående og kommende utviklingstrekk som er 

de mest sannsynlige på området de kommende årene. 

 
Strategiplanen for samisk kirkeliv har en virketid på 8 år, det er derfor naturlig å tenke at 
gjennomføringen av strategiplanen skjer gradvis i løpet av perioden frem til hele planen er 
gjennomført. Arten av målene vil også spille inn på hvordan implementeringen av tiltakene 
kan skje. Innspillene som Samisk kirkeråd prioriterer for 2020 kan gjelde alle 
bispedømmene, eller det kan være innspill som gjelder et eller flere bispedømmer spesielt.  
 
Samisk kirkeråd behandlet sak med innspill til prioriteringer til årsplan 2020 i sak 12/19. Det 
vil være naturlig å se hen til disse for å se på hvordan de prioriteringene Samisk kirkeråd 
vedtok i sak 12/19 kan uttrykkes som forventninger til bispedømmer det kommende året. 
 
I sak 12/10 gjorde Samisk kirkeråd følgende vedtak:  

Samisk kirkeråd har følgende innspill til årsplanen for 2020: 

-arbeide mer lokalt, råd og veiledning, kompetanse til menigheter og bispedømmer. Hvordan kan vårt 

arbeid flyte bedre ut til menighetene? 

- prosjekt med enkelte menigheter, for eksempel bymenigheter slik at det samisk kirkelivet kan øke 

- sosiale medier, samisk kirkeliv må bli mer synlig på internett. 

- rekruttering, hvordan få samiske unge til å ta kirkelig utdannelse? 

- Følge arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen 

 

Noen av disse punktene kan lett knyttes til de satsningsområdene og fokusområdene som 
Kirkerådet har vedtatt i sak 44/19; dåp, økt digital satsning, rekruttering, diakoni, frivillighet, 
kirken i det flerkulturelle samfunn og kirke-skole samarbeid. Satsning innenfor disse 
områdene vil også bidra til å nå målene i Strategiplan for samisk kirkeliv. 
 
Sekretariatet foreslår at Samisk kirkeråd velger seg ut ett område, og ber om at Kirkerådet 
spesielt etterspør bispedømmene om prioriteringer for samisk kirkeliv innenfor det området. 
Samtidig er det viktig at styringen ikke blir for detaljert slik at bispedømmene selv får velge 
måten de vil følge opp forventingene på, utfra sine regionale forutsetninger. 

 



  

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Gjennomføringen av Strategiplanen for samisk kirkeliv skal skje som en del av Den norske 
kirkes ordinære drift. Kirkerådet, bispedømmer og fellesråd må derfor planlegge disse 
tiltakene som en del av sin ordinære drift. 
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