
1 
 

 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Referanser: SKR 32/16, KR 32/16  
 
Arkivsak: 16/3664 - 12  (16/38679)   
   
 
 
 
 
 

Samisk strategiplan – plan for arbeid med ny 
strategiplan 

 

 
 
Samisk kirkeråd forbereder sak om ny strategiplan for samisk kirkeliv for perioden 2019 – 
2023. 
 
Strategiplan for 2011-2016 ble prolongert i KR 32/16 slik at den gjelder fortsatt til og med 
2018. Videre støtter Kirkerådets vedtaket i Samisk kirkeråd om at forslag til revidert 
Strategiplan for samisk kirkeliv blir sak på Kirkemøtet 2019.  
 
 
Vedtak SKR 08/16 Strategiplan for samisk kirkeliv – status og oppfølging etter utløp av  
handlingsplanperioden  
 
1. Samisk kirkeråd mener at Strategiplan for samisk kirkeliv vedtatt av Kirkemøtet i 2011 har 
bidratt til strategisk samordning og en positiv utvikling for arbeidet med samisk kirkeliv i Den 
norske kirke. Etter at 4 av 5 år i strategiplanens handlingsplanperiode er gått, har utviklingen 
gått i ønsket retning på en rekke felter. Samtidig ser rådet at mange av målsettingene i 
strategiplanen fortsatt vil være ugjort ved utløpet av handlingsplanperioden 31. desember 
2016.  
 
2. Samisk kirkeråd vil på denne bakgrunn be om at Strategiplan for samisk kirkeliv etter 
utløpet av handlingsplanperioden blir gjenstand for en grundig evaluering som beskriver 
strategiske erfaringer, oppnådde resultater og gjenstående utfordringer for samisk kirkeliv i 
Den norske kirke. Evalueringen bør munne ut i forslag til en ny revidert Strategiplan for samisk 
kirkeliv som legges fram for Kirkemøtet i 2019.  
3. I påvente av en ny strategiplan vil Samisk kirkeråd be Kirkerådet om å prolongere 
handlingsplanperioden for Strategiplan for samisk kirkeliv til å omfatte perioden 2017-2018.  
4. Samisk kirkeråd vil peke på at en rekke stillinger foreslått opprettet i Strategiplan for samisk 
kirkeliv ikke er realisert da disse ikke har blitt prioritert i statsbudsjettet i 
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handlingsplanperioden. Samisk kirkeråd vil på denne bakgrunn peke på at Kirkemøtet fra 2017 
må ta et større selvstendig ansvar for å prioritere dette.  
 
 
I etterkant av Samisk kirkeråds behandling av saken, ble sak om forlengelse av planperioden 
sent til Kirkerådet for behandling. Kirkerådet gjorde da følgende vedtak: 
 
 
Vedtak KR 32/16 Strategiplan for samisk kirkeliv – forlengelse av planperioden  
1. Kirkerådet vedtar at handlingsplanperioden for Strategiplan for samisk kirkeliv prolongeres 
ut 2018 i tråd med Samisk kirkeråds vedtak i sak SKR 08/16.  
 
2. Kirkerådet støtter at det tas sikte på at forslag til revidert Strategiplan for samisk kirkeliv blir 
sak på Kirkemøtet i 2019. En revidert plan vil basere seg på en evaluering av strategiske 
erfaringer og oppnådde resultater fra handlingsplanperioden, samt en vurdering av 
gjenstående utfordringer for samisk kirkeliv i Den norske kirke.  
 
Sekretariatet ønsker at Samisk kirkeråd vedtar en tidsplan for arbeidet med ny strategiplan.  
 
Dagens strategiplan er fra 2011. Sekretariatet planlegger en egen sak hvor Samisk kirkeråd 
evaluerer dagens plan. Til den saken ønsker vi synspunkter fra Samisk kirkeråd på hva som er 
viktige momenter i evalueringen av strategiplanen.  
 
Evaluering av dagens strategiplan: 
Sekretariatet har gjennomført løpende evaluering av strategiplanen. Denne evalueringen 
tenker vi blir grunnlag for den evalueringen som Samisk kirkeråd behandler i mars 2017. 
Utover det så ønsker sekretariatet å sende ut brev til menigheter hvor vi ber om deres 
evaluering av dagens strategiplan og innspill til ny strategiplan. I tillegg ser vi for oss at 
møtene til Samisk kirkeråd i 2017 og 2018 kan bruke som møtepunkter med samiske 
menigheter og samiske miljøer. I tillegg kan sekretariatet ha møter med menigheter og miljøer 
for å få innspill til ny strategiplan for samisk kirkeliv. 
 
 
 

Forslag til tidsplan for arbeid med ny strategiplan 
 
 
2016 
Desember: Samisk kirkeråd vedtar plan for arbeid med ny strategiplan for Samisk kirkeliv 
 
2017 
Mars: Samisk kirkeråd evaluerer strategiplan. 
 
Juni: Møte i forbindelse med Samiske kirkedager – tema: evaluering av strategiplan og 
føringer for ny strategiplan. 
 
Des: Samisk kirkeråd behandler utkast til Samisk strategiplan 
 
 
2018  



  

 
Mars: Samisk kirkeråd vedtar høringsversjon av strategiplanen 
 
Sept:  Samisk kirkeråd innarbeider høringssvar til strategiplan 
 
Nov: Samisk kirkeråd vedtar endelig strategiplan. Saken sendes videre til Kirkerådet. 
 
Des: Kirkerådet vedtar endelig strategiplan. Saken sendes videre til Kirkemøtet. 
 
 
2019 
 
Mars: Kirkemøtet vedtar ny revidert Strategiplan for samisk kirkeliv.  
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
 

1. Samisk kirkeråd mener saksdokumentets beskrivelse av fremdriftsplan er et godt 
grunnlag for videre evaluering av dagens plan, og utarbeidelse av revidert 
Strategiplan for samisk kirkeliv. Samisk kirkeråd forutsetter at dette legges til grunn 
i den videre oppfølgingen av saken.  

 
2. Samisk kirkeråd vil vektlegge følgende momenter ved evaluering av dagens 

strategiplan for samisk kirkeliv: 
 
                   - 
                   -  
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