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Årsplan 2020 
  

 

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:  
 
 - 
 
 
 
 
 
 



  

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 

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 vedlegg til denne saken. Den skal 

behandles av Kirkerådet i desember, og SKR inviteres til å kommentere den. 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. 

SKR får også et utkast til sekretariatets arbeidsdokument hvor SKRs årsplan konkretiseres 

nærmere. Det vil blir ferdigstilt og godkjent administrativt etter at Samisk kirkeråd har 

behandlet denne saken. 

 

 

SKRs prioriteringer i 2020  
Kirkerådets sekretariat ønsker en fortsettelse av de satsningsområdene for det sentralkirkelige 

arbeidet som ble startet i 2019. Samisk kirkeråd vil støtte opp satsningsområdene og 

fokusområdene gjennom disse tiltakene: 

 
Satsningsområde: dåp 

 Bidra til at menigheter har gode rutiner for å etterspørre om behov for samisk språk ved 

dåpssamtaler og andre trosopplæringstiltak. Det skjer ved kontakt med og veiledning av 

ansatte i bispedømmer og menighetskontor. Oppmuntre til gode rutiner for å synliggjøre og 

etterspørre samisk språk i deres arbeid.   

 Bidra til systematisert informasjon om samiske trosopplæringsmidler på ressursbanken og 

hjemmesider. 

 Arrangere samisk nettverkssamling for trosopplærere 

 
 

Satsningsområde: Digital satsing 
 Flere digitale nyheter og oppslag om samisk kirkeliv på våre hjemmesider og i sosiale medier. 

o Vi har etterhvert fått en del forskning på samisk kirkeliv. Her er det muligheter for å 

få forskere til å skrive kortere og mer lett tilgjengelige artikler om forskjellige temaer 

innen samisk kirkeliv.  

o Publisering av nettressurser som menighetsansatte og andre trenger til både 

gudstjenesteliv, trosopplæringsarbeid, diakoni, kirkemusikk osv.  

 Bruke facebooksiden Ung i Sapmi mer i vårt arbeid. 

 Oversetting av tekster på våre hjemmesider til samisk. Sekretariatet i dag har ikke ressurser til 

å kunne ha en fullstendig firespråklig hjemmeside. I løpet av 2020 så må vi tenke ut hva vår 

strategi for flerspråklighet på kirken.no/samisk våre skal være. 
 
 

Fokusområdet: kirken i det flerkulturelle samfunn 
Ressurser til markering av samenes nasjonaldag 

Videreutvikle opplegg og ressurser for samenes nasjonaldag 6.februar med mål om å lage et 

nasjonalt breddetiltak for trosopplæringen. 

 



  
Nordsamisk koralbok  

Videreføring av prosjektet med å lage koralbok til Sálbmagirji I og Sálbmagirji II. Dette 

prosjektet får også eksterne midler. 

 

Oversetting av liturgier 

Liturgi for hovedgudstjeneste ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Dette skal oversettes til sør-, 

lule- og nordsamisk. 

 

Sørsamisk salmebok 

Samisk kirkeråd inngikk i 2019 samarbeid med Svenska kyrkan om utgivelse av sørsamisk 

salmebok. Vårt bidrag er at vi har oppnevnt ressurspersoner som skal kvalitetssikre 

salmeboka, legge til rette for treffpunkter hvor man får sunget igjennom salmer og bidra med 

midler til trykking av boka. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2020. 

 
Ny nordsamisk 4 årsbok 

Utgivelse av nordsamisk 4 årsbok markeres i Karasjok kirke med gudstjeneste 9. feb 2020. 

 

Arbeid med samisk kirketekstil 

Starte opp arbeid med nasjonale retningslinjer og veiledning om samiske liturgiske tekstiler. 

 

Fokusområde: diakoni 
Kompetanseheving blant kirkelige ansatte om fornorskningshistorien 

Samisk kirkeråd vil bidra til at kirkelige ansatte får mulighet til å delta på kurs el. for å lære 

mer om fornorskningshistorien og dens konsekvenser  

 

Fokusområde: rekruttering 
Ungdomsarbeid 

Arrangere samisk konfirmantleir 12.-15- mars 2020. Denne arrangeres på Snåsa. 

Arrangere samiske ungdomssamlinger. 
 

Samisk kirkelivskonferanse 

Arrangere Samisk kirkelivskonferanse. Fordi det er få ansatte med kompetanse om samisk 

språk og kultur i kirken, er dette en viktig møteplass for ansatte i menighetene, ansatte på 

bispedømmenivå, frivillige i menighetene, menighetsråds- og fellesrådsmedlemmer og andre 

interesserte hvor temaet er samisk kirkeliv.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Alle tiltak i planen forutsettes dekket innenfor ordinært budsjett i 2020. 
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