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Møtet ble innledet med andakt ved Margareth Ranberg. Stig Lægdene holdt andakt torsdag, og lyste 

velsignelsen til slutt.   

Bodø domkirkes menighet ved sogneprest Kyrre Kolvik møtte rådet torsdag og deltok på lunsj med 

rådet.   

 

 

 

8/19 Referatsaker__________________________________________________________________  

 

Sammendrag 

1. Samisk kirkeråd 6.-7. mars 

2. Samisk kirkelig valgmøte 27.- 29. mai 

3. Samisk kirkeråds arbeidsutvalg, 8. mai  

4. Kirkerådet, 11. mars 

5. Kirkerådet, 13.-14. juni 

6. Mellomkirkelig råd 5.-6. mars 

 

Vedtak  

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 

 

 

SKR 9/19 Orienteringssaker________________________________________________________ 

 

a) Muntlige orienteringer 

 

1. Konfirmantleir 21.-24. mars 

2. Møte med Kirkens SOS 26. juni 

3. Klimapilgrimgudstjeneste, Hillesøy 2.juni 

4. Høringsmøte om konfirmasjonsliturgien/møte for teologer i samiske områder, Tromsø, 20. 

august 

5. Deltagelse nordsamisk bibellansering i Kautokeino 23.-25. august 2019 

6. 4-årsbok - nordsamisk 

7. Artikkel i Religionlærernes tidsskrift 
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8.          Konferanse -  Kirkenes Verdensråds økumeniske urfolksnettverk – Reise til Japan 

9.           Endringer i personalet ved sekretariatet  

 

b) Skriftlige orienteringer 

 

1. Revidert strategiplan for samisk kirkeliv, KM 14/19 

2. Delrapport 2 om sokneinndeling or fordeling av stillinger fra Nord-Hålogalands ressursutvalg  

3.          Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep  

4. E-post om resolusjon fra Metodistkirkens årskonferanse 2017, 29. mars 

5. Epost fra om Sápmitoo, Indre-Finnmark prost, 25.april   

6. Oppnevning av representant til Regionalt samarbeidsutvalg for Kirkelig utdanningssenter nord 

7. Den fremtidige organiseringen – rapport fra arbeidsgruppe fra Tysfjord og Hamarøy 

menighetsråd 

 

          c) Mediesaker 

 

Vedtak 

Samiske kirkeråd tar sakene til orientering  

 

 

SKR 10/19 Evaluering av Samisk kirkelig valgmøte 2019 

 

Sammendrag 

Kirkemøtet vedtok i sak KM 08/18 Ordning for samisk kirkelig valgmøte. Det ble vedtatt at valgmøtet 

skulle arrangeres for første gang i forbindelse med Kirkevalget 2019.  

Samisk kirkelig valgmøte ble arrangert 27.-29. mai 2019 i Tromsø. Det var til sammen sendt 34 

delegater til møtet. Møtet nominerte ny leder og nye medlemmer til Samisk kirkeråd og de valgte 

samiske representanter til bispedømmerådene i hhv. Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland. I 

forbindelse med nominasjonsprosessen, kom det inn til sammen 17 forslag på personer til de ulike 

vervene. 

Samisk kirkeråd evaluerer ulike deler av prosessen fram mot selve valgmøtet. I tillegg vil man også 

evaluere selve gjennomføringen av møtet. 

 

Vedtak 
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Samisk kirkeråd har drøftet gjennomføringen av Samisk kirkelig valgmøte. Det overordnede bildet er 

at gjennomføringen gikk bra. Det vil være behov for å gjøre en nærmere vurdering av regelverket for å 

gjøre gjennomføringen av møtet bedre og enklere. I tillegg er det behov for et tettere samarbeid 

mellom Samisk kirkeråd, bispedømmene og aktuelle menigheter for å få til en bedre prosess spesielt 

med tanke på utsendelse av delegater og nominering av kandidater. 

SKR 11/19 Strategiplan for samisk kirkeliv – implementering____________________________ 

 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 vedtok en ny strategiplan for samisk kirkeliv. I planleggingen av implementering av 

planen er det viktig å vite noe om hvordan historien til det samiske samfunnet kan påvirke 

planimplementering i dag på en negativ måte. Fornorskningen og dens virkninger på både samer og 

nordmenn påvirker strukturer også i dag. Det kan være lite kunnskap om det samiske samfunnet, 

samisk språk, negative holdninger til det samiske etc. Slike faktorer må tas med når Samisk kirkeråd 

og andre enheter i kirken arbeider med planimplementeringen for akkurat denne planen. Det foreslås 

konkrete tiltak for arbeid med planimplementering som inkludere en bevissthet rundt disse forhold og 

dermed økt sjanse for måloppnåelse. 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd slutter seg til saksorienteringen.  

Samisk kirkeråd ønsker å bidra til at Den norske kirke utvikler sin organisasjon, slik at den kan svare 

på målene i Strategiplan for Samisk kirkeliv, i tråd med Den norske kirkes Visjon.  

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. 

 

 

SKR 12/19 Innspill til årsplan 2020___________________________________________________ 

 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2018 vedtok visjons- og måldokumentet «Mer himmel på jorda» for 2019-2021. I 2019 

vedtok Kirkemøtet revidert strategiplan for samisk kirkeliv. 



[Skriv her] 
 

5 
 

Kirkerådet vedtok i sak 44/19 to satsningsområder, nemlig «Dåp» og «Økt digital satsing i Den norske 

kirke – å være kirke på nett».   

 

I tillegg har Kirkerådet vedtatt fokusområder:  

- Rekruttering 

- Diakoni 

- Frivillighet  

- Kirken i det flerkulturelle samfunn  

- Kirke-skole samarbeid 

Fokusområdene på vil primært berøre rettssubjektet og særlig bispedømmerådene og Kirkerådet, og 

kan lede frem til større satsinger i form av satsningsområder. 

Disse dokumentene ligger til grunn for årsplanen for 202 for de sentralkirkelige rådene, som vedtas av 

Kirkerådet i desember.  

I tillegg til den overordnede fellesplanen utarbeider administrasjonen mer detaljerte planer for de 

enkelte avdelingene. Det betyr at Samisk kirkeråd får en mer detaljert plan innenfor sitt 

ansvarsområde. 

På rådsmøtet i september bes SKR om : 

1. å gi innspill til planen for 2020 på overordnet nivå med utgangspunkt i visjonsdokumentet, 

strategiplanen og vedtaket om satsnings- og fokusområder .. Rådets oppgave er å reflektere over 

hvordan målene best kan oppnås for samisk kirkeliv.  

2. Ut fra innspillene i pkt. 1: hva skal SKR prioritere i 2020? 

 

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 

 

 

SKR 13/19 Videre arbeid med kirkeordningen_________________________________________ 

 

Sammendrag 
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Kirkemøtet vedtok april 2019 å be Kirkerådet «om så snart som mulig i kommende kirkemøteperiode 

å fremme et forslag til Kirkemøtet om fremtidig arbeidsgiverorganisering og den øvrige 

kirkeordning». 

Kirkerådet legger opp til at det igangsettes et arbeid fra høsten 2019, som først og fremst søker å finne 

en løsning på spørsmålet om felles arbeidsgiveransvar for alle som arbeider lokalt i Den norske kirke. 

Arbeidet vil ta utgangspunkt i utredning av en mellomløsning der et nivå mellom kommunenivå og 

bispedømmet – gjennom et fellesorgan på dette nye nivået – kan bli en ny arbeidsgiverenhet for alle 

ansatte lokalt i kirken. 

Saken var til behandling på Kirkerådets møte i juni: Rådet vedtok fremdriftsplan og utredningsmandat 

for arbeid med kirkeordningen med en del presiseringer og ba om å få saken tilbake til møtet i 

september. 

Dette dokumentet søker å vise hvordan vedtaket fra juni er ivaretatt i mandatet. 

 

Vedtak 

1.  Samisk kirkeråd har følgende innspill til det videre arbeidet med kirkeordningen: 

- Samisk kirkeråd viser til Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2027 som fastslår at strukturene i Den 

norske kirke skal gjenspeile at samisk kirkeliv er en likeverdig del av kirken. 

- Samisk kirkeråd viser til sak SKR 15/15 hvor vi pekte på at strukturelle endringer i Den norske kirke 

kan gjøre at samordningen av samisk kirkeliv på regionalt og lokalt nivå blir mindre oversiktlig. Det 

vil være nødvendig å se på hvilke ordninger og tiltak som kan veie opp for dette. 

- Samisk kirkeråd ber om at ulike konsekvenser utredes. 

2. Samisk kirkeråd ber sekretariatet komme tilbake med en plan om det videre arbeidet med 

kirkeordningen og samiske forhold. 


