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Samisk kirkeråd  

Konstituerende rådsmøte 

Protokoll 

30.-31. mai 2016 

 

 

 

Tilstede:  

Sara Ellen Anne N. Eira 

Oddvin Bientie 

Siri Broch Johansen  

Mikkel Eskil Mikkelsen 

Margareth Ranberg 

Olav Øygard, deltok første møtedag fra kl 1500  

 

Varamedlem Kristin Mellem deltok i starten av møtet som observatør.  

 

Forfall: 

May Bente Jönsson hadde meldt forfall og vara kunne ikke møte.  

Olav Øygard hadde meldt forfall andre møtedag og vara kunne ikke møte. 

 

Sekretariat:  

Tore Johnsen                                                                    Jens Petter Johnsen 

Vidar Andersen                                                                Gerd Karin Røsæg 

Maria Steinsvik 

Tove Lill Magga 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

SKR  
Tromsø, 30.-31. mai 2016 

 



  

  

 

Møtet ble innledet mandag 30.mai med morgenbønn ved Sara Ellen Anne Eira. Rådet og 

sekretariatet ble presentert. Store saker og langsgående prosesser i rådsperioden ble 

gjennomgått av Tore Johnsen. Kirkerådets direktør Jens Petter Johnsen orienterte Samisk 

kirkerådrådet om tilsetting av ny generalsekretær. På kvelden var det felles middag med 

rådsmedlemmer og sekretariat. Morgenbønn tirsdag 31. mai ble ledet av Siri Broch Johansen.  

Samisk kirkeråds sekretariat presenterte sitt arbeid i egen bolk.  Møtet avsluttet kl 1345.  

 

 

 

 

 

SKR 11/16 Konstituering_________________________________________ 

 

 

Sammendrag  

 

I følge Samisk kirkeråds statutter § 6 skal Samisk kirkeråd velge nestleder for en periode på to 

år. Samisk kirkeråds leder møter fast i Kirkerådet med tale-og forslagsrett, og nestlederen er 

dennes vararepresentant i Kirkerådet.  

 

Samisk kirkeråd skal ha arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder og et medlem. I 

tillegg skal to vararepresentanter velges. I følge statuttene trer arbeidsutvalget sammen etter 

behov og treffer avgjørelser i saker delegert fra rådet.  

 

Det bør tas hensyn til kjønnsbalanse og balansering av nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk 

representasjon.  

 

 

Stemmegivning 

 

Mikkel Eskil Mikkelsen og Oddvin Bientie ble foreslått som nestleder.  

 



  

  

Stemmegiving:   Mikkel Eskil Mikkelsen:    3 stemmer 

                            Oddvin Bientie:                  2 stemmer 

 

 

Oddvin Bientie ble foreslått som medlem av Samisk kirkeråds arbeidsutvalg.  

 

Stemmegivning: Oddvin Biente ble valgt mot en stemme.  

 

Varamedlemmene Margaret Ranberg og Siri Broch Johansen ble valgt enstemmig.  

 

 

Vedtak 

 

 

1. Samisk kirkeråd velger for perioden 2016-2020  

Mikkel Eskil Mikkelsen som nestleder. 

 

2. Samisk kirkeråd velger et arbeidsutvalg for perioden 2016-2020 bestående av:  

 

Leder:            Sara Ellen Anne Eira  

Nestleder:      Mikkel Eskil Mikkelsen  

Medlem:        Oddvin Bientie  

 

Varamedlem:   Margaret Ranberg 

Varamedlem:   Siri Broch Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

SKR 12/16 Gjennomgang av SKRs statutter_____________________ 

 

 

Sammendrag 

Samisk kirkeråd er et av tre sentralkirkelige råd nedsatt av Kirkemøtet. Rådets mandat og 

virksomhet er definert i rådets statutter. Det er naturlig at et nyvalgt Samisk kirkeråd foretar 

en gjennomgang av statuttene for å bevisstgjøre seg på rådets mandat og oppdrag. 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråds statutter ble gjennomgått. 

 

 

SKR 13/16 Protokoller_______________________________________ 

 

 

Sammendrag 

 

1. Protokoll fra møte i Samisk kirkeråd 7.-8. mars 2016 i Gáivuotna/Kåfjord 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd godkjenner protokollen 

 

 

SKR 14/16 Referatsaker____________________________________ 

 

Sammendrag 

1. Protokoll fra møte i Kirkerådet 14. mars 2016 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 3.mars 2016 

3. Referat fra møte i programkomiteen for Samiske kirkedager, 18.-19. mars 2016 

4. Referat fra møte i barne- og ungdomskomiteen for Samisk kirkedager, 7. april 

2016 

5. Referat fra møte i gudstjenestekomiteen for Samiske kirkedager, 29. mars 2016 

 



  

  

Vedtak 

Samisk kirkeråd tar referatene til orientering 

 

 

SKR 15/16_Orienteringssaker _____________________________ 

 

I. Muntlige orienteringer fra generalsekretæren 

 

1. Konfirmantleir 3. – 6. mars 2016 

2. Urfolksrelatertforsoningskonferanse 20.-21. juni inkludert prekonferanse 

for ungdom 19. juni. 

3. Årlig administrativt møte med Sametinget 1. juni. 

 

II. Brev, korrespondanse, dokumenter 

 

1. Brev til lederne av De sentralkirkelige råd fra generalsekretæren i Kirkenes 

Verdensråd. 12. april 2016 

2. Referat (Aide-Memoire) fra konstituerende møte i Kirkenes verdensråds 

referansegruppe for urfolk Ecumenical Centre, Geneva 10. – 11. desember 

2015 

3. Innspill til Samisk språkutvalg om Den norske kirke og samelovens 

språkregler, 4.mai 2016 

4. Årsrapport og årsregnskap – samisk bibeloversettelsesprosjekter 2015 

5. Referater fra møter 09.02. og 10.05.2016 om Jubileumsgudstjeneste Tråante 

2017. 

 

III. Mediesaker 

 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 

 

 



  

  

SKR 16/17 Samisk kirkelig valgmøte_________________________________ 

 

Sammendrag 

Et samisk kirkelig valgmøte tenkes etablert i forbindelse med kirkelige valg 2019. Kirkerådet 

har bedt om en utredning av dette i sak KR 49/13 og sagt at «[u]tredningen bør vektlegge 

intensjonene i Strategiplan for samisk kirkeliv og hvilke roller et slikt møte kan ha, blant 

annet for styrking av det samiskkirkelige demokrati.» 

Samisk kirkeråd har behandlet saken 3 ganger tidligere (SKR 5/15, SKR 36/15 og SKR 7/16). 

Saken behandles nå nest siste gang før endelig høringsnotat vedtas av Samisk kirkeråd og 

Kirkerådet i oktober, for deretter å sendes på høring fjerde kvartal 2016. Saksdokumentet 

inneholder alle delproblemstillingene for et helhetlig høringsnotat. Disse er tematisk disponert 

rundt følgende i 6 spørsmål: 

1. Hva er det prinsipielle grunnlaget for etablering av et samisk kirkelig valgmøte? 

2. Hvilke kirkelige valg skal samisk kirkelig valgmøte ha en rolle i forhold til og hvordan? 

3. Hva er valgmøtets øvrige funksjoner? 

4. Hvordan skal valgmøtet sammensettes og hvordan oppnevnes delegatene? 

5. Hva er anbefalt nominasjonsprosess for de valgene som skal foretas? 

6. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene?  

 

Samisk kirkeråd har behandlet og vedtatt anbefalinger for de tre første spørsmålene (SKR 

7/16). Rådet inviteres nå til å drøfte og vedta anbefalinger med hensyn til de tre siste 

spørsmålene. Med hensyn til sammensetning av valgmøtet og oppnevning av delegater 

anbefaler sakspapiret i hovedsak modellen skissert i Strategiplan for samisk kirkeliv (ca. 59 

personer). Med hensyn til ordning for nominasjon av samiske representanter til 

bispedømmerådene og forslag på kandidater til Samisk kirkeråd legger sakspapiret seg tett 

opp til gjeldende valgordninger. De økonomiske konsekvensene av å opprette et samisk 

valgmøte for Den norske kirke anslås å være ca. 1,6 millioner når ekstra administrative 

ressurser holdes utenfor. 

 

 

Vedtak: 

1. Samisk kirkeråd viser til utkastet til høringsnotat og: 

 anbefaler den foreslåtte modellen for sammensetning av et samisk kirkelig valgmøte. 



  

  

 anbefaler de foreslåtte føringene for oppnevning/valg av delegater til valgmøtet. 

 anbefaler foreslått nominasjonsprosess for samiske kandidater til bispedømmerådene, 

samt foreslått ordning for å fremme forslag på kandidater til Samisk kirkeråd. 

 anbefaler at Samisk kirkelig valgmøte i første omgang holdes over 3 dager. 

 

2. Høringsnotat og saksdokument bør belyse hvorvidt bare delegatene fra respektive 

bispedømmer eller hele valgmøtet skal involveres i de respektive valg. Samisk kirkeråd 

anbefaler at kun delegatene fra respektive Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland 

bispedømme stemmer ved valg av samisk representant til eget bispedømmeråd. Med 

hensyn til valget av de 5 medlemmene til Samisk kirkeråd, anbefales det at hele valgmøtet 

deltar i avstemmingen. 

 

3. Samisk kirkeråd ber om at forslaget til høringsnotat til neste møte skilles ut som eget 

dokument.  

 

4. Rådet mener høringsnotatet må gjøres mer tilgjengelig og gis en enklere form enn 

nåværende saksdokument, i tråd med innspillene som ble gitt i møtet. Høringsnotatet bør 

bl.a. i større grad vektlegge andre funksjoner enn de valgrelaterte. Høringsnotatet bør ha 

en kort innledning som gjør rede for bakgrunnen for ønsket om et samisk kirkelig 

valgmøte. 

 

5. Samisk kirkeråd mener hovedtyngden av den prinsipielle argumentasjonen bør ligge i 

sakspapiret, med kun enklere henvisning til dette i høringsnotat. Sakspapiret bearbeides i 

tråd med de justeringer som er foreslått med hensyn til høringsnotatet. 

 

6. Saken som legges fram for Samisk kirkeråd og Kirkerådet i oktober må inneholde forslag 

til høringsspørsmål og høringsinstanser.  

 

 

 

 

 

 



  

  

SKR 17/16 Møteplan 2017 ______________________________________ 

 

 

Sammendrag 

Sekretariatet i De sentralkirkelige råd foreslår følgende møteplan for rådsmøtene 2016. 

Kirkerådets sekretariat har utarbeidet forslag til møteplan for 2017.  

Det tas forbehold om at Kirkerådets møteplan blir endelig vedtatt på Kirkerådets møte 7.-8. 

juni 2016.  

 

Samisk kirkeråd: 

 

1. møte: 

15.-16. mars – Snåsa 

 

2. møte: 

07.-08. september - Fauske 

 

3. møte: 

30. november – 1. desember – Tana 

 

 

Kirkerådets planlagte møteplan for 2017:  

 

25.-31. januar Kirkemøte 

23.-24. mars Kirkerådet 

08.-09. juni Kirkerådet 

13.-15. september Kirkerådet 

16.-20.oktober Bispemøte 

07.-08. desember Kirkerådet  

 

Kirkemøtet avholdes 25.-31. januar i Trondheim 

 

 



  

  

Vedtak 

 

Samisk kirkeråd vedtar følgende møteplan for 2017:  

 

1. møte:    15.-16   mars                                      -   Snåsa 

2. møte:    07.-08. september                           -  Fauske  

3. møte:    30.- november – 1. desember       -  Tana 

 

 

SKR 18/16 – Tråante 2017 – planleggingsgruppe_________________ 

 

Sammendrag 

6. februar 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet, og jubileet vil markeres 

med et større jubileumsprogram kalt «Tråante 2017». Særlig i uka rundt 6. februar vil en 

rekke jubileumsmarkeringer finne sted i Trondheim, deriblant kirkelige. Samisk kirkeråd og 

Saemien Åålmege har hovedansvar for et kirkelig seminar 7. februar. Detaljplanleggingen vil 

skje 3. kvartal og dels 4. kvartal i år. Saken legger opp til at to av rådets medlemmer 

oppnevnes til å inngå i en planleggingsgruppe sammen med sekretariatet og SÅ.  

 

Vedtak: 

Samisk kirkeråd oppnevner følgende av rådets medlemmer til planleggingsgruppa for 

det kirkelige seminaret 8. februar 2017. 

- Oddvin Bientie 

- Siri Broch Johansen 

 

 

SKR 19/16 Utlysning av prosjektmidler til samisk salmesang_____________ 

 

Sammendrag 

Samisk kirkeråd har uttrykt bekymring for at samisk salmesangtradisjon er i tilbakegang, og 

understreket behovet for å at denne gis sterkere anerkjennelse som egen tradisjonsmusikkform 

(SKR 23/15). På denne bakgrunnen har rådet avsatt kr 65 000 i prosjektmidler i 2016 for å 

stimulere til lokale vitaliseringstiltak (sak SKR 33/15). Sekretariat har ferdigstilt en 



  

  

utlysningstekst som kunngjøres i måndesskiftet mai/juni med søknadsfrist 15. august 

(vedlagt). Det har vært forutsatt at behandlingen av søknadene involverer det valgte rådet. Da 

det blir lenge å vente til oktober, og for å begrense antall saker på rådsmøtet i oktober, foreslår 

sekretariatet at SKR-AU gis fullmakt til å behandle søkadene og fordele midlene. 

Behandlingen bør skje i siste halvdel av august.  

 

Vedtak:  

 

Samisk kirkeråd delegerer til SKR-AU å behandle søknader og fordele midler i 

forbindelse med utlysningen av prosjektmidler til samisk salmesang. 

 

 

SKR 20/16 Forslag på vara til Den norske kirkes delegasjon til Det 

Lutherske Verdensforbunds generalforsamling 2017 

 

Sammendrag 

Det lutherske verdensforbund (LVF) avholder sin generalforsamling hvert 7. år. LVFs 

12. generalforsamling finner sted 10.-16. mai 2017 i Windhoek, Namibia. Kirkerådet 

har oppnevnt delegasjonen i sak KR 35/15. Da det ikke forelå forslag på samisk 

vararepresentant til møtet, delegerte imidlertid Kirkerådet til Samisk kirkeråd å 

oppnevne den samiske vararepresentanten til delegasjonen. 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd oppnevner følgende person som samisk vararepresentant i Den 

norske kirkes delegasjon til Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling 2017: 

 

- Sara Ellen Anne Eira  


