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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.

Forslag til vedtak:
Samisk kirkeråd delegerer til SKR-AU å behandle søknader og fordele midler i
forbindelse med utlysningen av prosjektmidler til samisk salmesang.

Saksorientering
Bakgrunn
Samisk kirkeråd har i sak SKR 23/15 uttrykt bekymring for at samisk salmesangtradisjon er i
tilbakegang. Rådet fattet følgende vedtak i saken:
1. Samisk kirkeråd ser med bekymring på at samiske salmesangtradisjoner er i
tilbakegang. Salmesangtradisjonens betydning i et trosperspektiv er åpenbar. Rådet
mener imidlertid at det også er behov for en sterkere anerkjennelse av samisk
salmesangtradisjon som en egen samisk tradisjonsmusikkform, både i Den norske kirke
og i samisk offentlighet.
2. Samisk kirkeråd ønsker å samarbeide med aktuelle institusjoner og fagmiljøer for å
finne frem til hva som kan løfte den samiske salmesangens kulturelle og faglige status,
og bidra til en revitalisering av denne musikkformen.
3. Det er et mål er at samisk salmesang som tradisjonsmusikk og tonespråk, blir tema i
etter- og videreutdanning for kirkelige ansatte, og på sikt et tema også innenfor
grunnutdanningen for kantorer og organister i Den norske kirke.
4. Samisk kirkeråd foreslår at samisk salmesangtradisjon gis en sentral plass i arbeidet
med reformasjonsjubileet i samisk kirkeliv, og at det arbeides med planer for dette.
Sekretariatet bes om å innarbeide anliggendet i forslag til årsplan for 2016.
Samisk kirkeråd avsatte på denne bakgrunnen kr 65 000 i prosjektmidler (OVF-midler) i 2016
for å stimulere til lokale vitaliseringstiltak (sak SKR 33/15).
Samisk kirkeråds sekretariat har utformet en utlysningstekst som vil kunngjøres i måndesskiftet
mai/juni med søknadsfrist 15. august (vedlagt). Formuleringene her definerer kriteriene som
søknadene vil bli vurdert ut fra.
Det har vært forutsatt at behandlingen av søknadene / fordeling av midler involverer det valgte
rådet. Av kapasitetsgrunner har sekretariatet ikke klart å gjennomføre utlysningen i løpet av
våren, og da blir lenge å vente til oktober. Dessuten er det behov for å begrense antall saker på
rådsmøtet i oktober, da kun én av dagene vil være avsatt for behandling av egne saker (dag 2 er
felles med Kirkerådet og Mellomkirkelig råd).
På denne bakgrunn mener sekretariatet at det er hensiktsmessig at SKR-AU gis fullmakt til å
behandle søknadene og fordele midlene. Behandlingen i SKR-AU bør skje i siste halvdel av
august.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Kr 65 000 i prosjektmidler fordeles i tråd med formuleringene i utlysningsteksten.

