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Oppfølging av handlingspunkter i Strategiplan for samisk kirkeliv 

KAPITTEL-
REFERANSE 

HANDLINGSPUNKT I STRATEGIPLANEN STATUS NOV 2012 STATUS NOV 2013 STATUS NOV 2014 OPPFØLGING 2015  

5.1  

LOKAL-
KIRKEN 
SOM 
UTGANGS
-PUNKT 
 

Det er viktig at Den norske kirke innhenter 
styringsdata for arbeidet med samisk kirkeliv, og 
det forutsettes at arbeidet med å utvikle 
relevant statistikk for samisk kirkeliv i Den norske 
kirke følges opp. 

Påbegynt i de tre nordligste 
bispedømmer i 2011. Samme 
indikatorer legges til grunn i 2012 
og 2013.  

Samisk kirkestatistikk tema i 
Tilstands-rapport for Dnk høst 
2013. KR/SKR m brev til 
bispedømmene jan 2013 om 
videreføring av indikatorer i 2013 
og lovnad om gjennomgang for 
2014. 

Nid, SH og NH bispedømmer har 
samlet inn årlige tall siden 2011. 
Avtalt m. Faglig analysegruppe for 
samisk statistikk (dep/SH) eget kap. 
i 2015 rapport (se neste kolonne). 
Arbeidsmøte 4. desember om 
samisk statistikk m rådgivere fra 
Nid., SH og NH bdr. 
Rapporteringsverktøy (quest back) 
for registrering av samisk 
kirkestatistikk under utarbeiding. 

Utvikle relevant analyse av 
innsamlede data: 
Skrive og publisere kap. om 
samisk kirkeliv i årlig rapport med 
kommentert samisk statistikk 
(Sámi logut muitalit / Samiske tall 
forteller). Gen.sekr. frikjøpes 1 
mnd for dette. 
Forbedre rapportering fra 
menighetene. 
 

Menighetsråd og kirkelig tilsatte lokalt bes om å 
ta et særskilt ansvar for å inkludere samisk 
kirkeliv i gudstjenesteliv og annen kirkelig 
virksomhet i henhold til de føringene som gis i 
planen på kirkens ulike virksomhetsområder.  
 

Vedtak av lokal grunnordning i 
gudstj.reformen, samt lokale TO-
planer inviterer til dette. SKR 
tematiserte dette i aviskronikk i 
september. Utforming av 
materiell for lokale oppfølging i 
menighetene har vært på samisk 
avdelings plan i 2012, men ikke 
rukket fulgt opp. 

Intensjon om utfomring av 
materiell for lokal oppfølging / 
implementering av strategiplan 
ikke rukket fulgt 1.-3. kvartal. 
Kirkenett (ny nettside for Dnk 
lanseres april 2014) får egen side 
for samisk kirkeliv. SKR vil utvikle 
denne som verktøy for lokal 
implementering av strategiplan.  

Status for arbeidet i menighetene i 
Nidaros, SH og NH tas opp på møte 
med rådgivere fra disse 
bispedømmene 4.12. 
 
Samisk side på Kirkenett m 
ressurser er under utvikling av SKR. 

Videreutvikle ressursene på 
Kirkenett i 2015 i dialog med 
lokale og regionale aktører i 
samisk kirkeliv. (Se pkt 5.3) 
 

5.2  

BEHOV 
FOR 
SAMISK 
SPRÅK- 
OG 
KULTUR-
KOMPE-
TANSE 
 
 

Faste tilrettelagte opplæringstilbud for prester 
og andre kirkelige tilsatte i samisk språk og 
samisk kulturkompetanse. Nord-Hålogaland, Sør-
Hålogaland og Nidaros bispedømmeråd 
forventes å legge til rette for opplæring i 
henholdsvis nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk 
språk i samarbeid med aktuelle 
utdanningsinstitusjoner. 

Handlingsplanen i strategiplanen 
forutsetter innfasing fra 2013. 

Spørsmålet er nevnt i dialog med 
NH bispedømme i 2013 som aktuell 
problemstilling vi må komme 
tilbake til. 

Status i Nidaros, SH og NH 
kartlegges på møte med rådgivere 
fra disse bispedømmene 4. 
desember. 

 

Utvikle og tilby innføringskurs i samisk kirkeliv 
med fokus på relevante kultur- og 
tradisjonselementer.  

Se punkt om kurset Tro og 
livstolkning i Sápmi under pkt 5.7 
og hele punkt 5.13. 

Det er fremdrift i 2013. Se mer 
under pkt 5.7 og hele punkt 5.13. 

Jf. pkt 5.7 og hele pkt 5.13 God 
fremdrift i forberedelse av EVU-
studium. 

Se punktene 5.7 og 5.13. 

Det bør etableres utdanningstilbud for samiske 
kirketolker med tanke på rekruttering og styrking 
av kirketolktjenestens faglighet og status. Dette 
bør i første omgang utvikles med utgangspunkt i 
behovene i det nordsamiske området. 

 Saken har ikke vært fulgt opp. Saken er ikke jobbet med av SKR i 
2014. Tas opp i møte med 
rådgivere fra Nidaros, SH og NH 4. 
desember. 

 



Strategiplan for samisk kirkeliv – oppfølgingsplan pr. 19. november 2014     Blått = tiltak under oppfølging  Grønt = tiltak gjennomført   2 
 

Et minimum av samisk språk og kulturkunnskap 
bør inn i kirkelige profesjonsutdanninger. 

Se punkt om kurset Tro og 
livstolkning i Sápmi under pkt 5.7 
og hele punkt 5.13. 

Se pkt 5.7 og punkt 5.13. Se pkt 5.7 og punkt 5.13. Se punktene 5.7 og 5.13. 

Det bør utvikles en policy ved ansettelser av 
trosopplæringsmedarbeidere, kateketer og 
diakoner i forvaltningsområdet, der 
ivaretakelsen av samisk språk og kultur tillegges 
betydelig vekt i vektingen mellom språk- og 
kulturkompetanse og fagspesifikke 
kvalifikasjoner, og der det legges til rette for 
supplerende utdannelse etter ansettelse.   

Dette hører saklig sett sammen 
med punktet nedenfor. 

Dette hører saklig sett sammen 
med punktet nedenfor. 

Dette hører saklig sett sammen 
med punktet nedenfor. 

 

Det bør vurderes om det i større grad bør 
tilrettelegges for alternative veier til kateket-, 
diakon- og prestetjeneste for samisktalende (jf. 
pkt. 5.9).  
 

SKR 19/12 (Evalueringsnemnda) 
ber sekretariatet forberede sak 
om altern. veier til kat-, diak- og 
prestetjeneste i lys av føringene i 
strategiplanen. Ber om sak for 
rådet i 2013 eller 2014. 

Saken er ikke jobbet med i 2013. Saken er ikke jobbet med i 2014.  

5.3  

MÅL-
SETT-
INGER 
FOR 
IVARE-
TAKELSE 
AV 
SAMISK 
SPRÅK 
 
 

Det nasjonale minimumsnivået for ivaretakelse 
av samisk språk kan forslagsvis knyttes opp mot 
følgende tiltak: 

 Hvert år ta i bruk samiske salmer / 
liturgiledd i gudstjenesten (slik det ofte 
gjøres med andre språk) en eller flere 
ganger. 

 Markere Samefolkets dag (6. februar) i en 
eller annen form i gudstjenestelig 
sammenheng.  

 Gi tilbud om utdeling av samisk 4-årsbok. 

 Gi tilbud om utdeling av Bibel / Det nye 
testamente/bibeldeler på samisk. 

 Gi tilbud om salme eller liturgideler på 
samisk der samisk familie er involvert i 
dåp, konfirmasjon, vigsel eller begravelse. 

 Gi tilbud om visse samiske elementer i 
konfirmasjonstiden. 

Dette bør være mulig å gjennomføre med 
relativt enkle tiltak: 

 Samiskspråklige salmer og liturgiledd 
gjøres tilgjengelig i salmebøker og 
liturgimateriale i hele Den norske kirke. 
(skjer i rammen av Gudstjenestereformen) 

 Det etableres nettressurs hvor de aktuelle 
salmene og liturgileddene er tilgjengelig 
som tekst- og lydfil. 

 Det etableres rutiner lokalt for å etterspørre 

 
 
 
 
Disse punktene begynner å 
innarbeides i en del menigheter. 
 
 
Disse praktisk orienterte 
punktene bør vektlegges i 
materiell som lages spesielt 
rettet mot lokalmenigher.  
 
 
 
 
 
 
Nasjonal samisk konfirmantleir 
fra 2014 blir et viktig tiltak for 
dette 
 
 
Sentrale liturgiledd på 
sørsamisk, lulesamisk og 
nordsamisk er allerede inne i ny 
liturgibok 2011. 15 salmer på 
hvert av de tre språkene er tatt 
inn i  ny salmebok som kommer 
1. søndag i advent. 
Foreligger ikke som lydfiler ennå. 
 

 
 
 
 
Disse punktene begynner å 
innarbeides i en del menigheter 
 
 
Info og ressurser for hele dette 
punktet planlegges innarbeidet i 
nettsiden for samisk kirkeliv på 
Kirkenett. 
 
 
 
 
 
 
Nasjonal samisk konfirmasjonsleir 
arrangeres for første gang mars 
2014. 
 
 
Ny salmebok med 15 salmer på 
hvert samiske språk lanseres 1. 
søndag i advent 2013. 

 
 
 
Disse punktene begynner å innarbeides i en 
del menigheter.  
 
Oppdatert ressurs for Samefolkets 
dag lagt ut på kirken.no i januar. 
Info og ressurser innarbeides i 
nettsiden for samisk kirkeliv på 
Kirkenett. 
 
 
 
Nasjonal samisk konfirmantleir 
arrangert for 1. gang 16.-18.3.2014 
m 19 deltakere. Invitasjon til ny 
leir i 2015 har gått ut.  
 
Se 2012 og 2013. 
 
Salmer / liturgier / lydfiler legges 
på Kirkenett og salmebok-app. 
 
Kjenner ikke status for slike rutiner 
lokalt. 

 
Analyse av statistikk i Nid, SH og 
NH vil gi indikasjon på grad av 
oppfølging av disse punktene i 
lokale menigheter. 
 
 
Videreutvikle ressursene for alle 
punktene på Kirkenett i 2015. 
 
 
 
 
 
Årlig samisk konfirmantleir 
arrangeres 26.2.-1.3 i Alta m 30 
plasser. 
 
 
 
 
Alle lydfiler på nett. 
 
 
Legge forslag til rutiner på 
Kirkenett. 
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ønske om bruk av samisk i det nevnte 
sammenhengene (for eksempel at det 
inngår i fast skjema) 

 Informasjon om samiskrelaterte 
gudstjenester, kirkelige handlinger, og 
andre tiltak innhentes i årlig 
statistikkinnhenting. 

Forslag til lokale rutiner bør inn i 
hjelpemateriell til menighetene. 
 
Igangsatt i de tre nordligste 
bispedømmer. 
 

 
 
Statistikkinnhenting følges opp i 
de tre nordligste bispedømmer. Jf. 
pkt 5.1. 

 
 
Se pkt 5.1. 
 

I forvaltningsområdet for samisk språk 
forutsettes det at menighetsråd, fellesråd og 
kirkelig tilsatte, proster, biskoper og 
bispedømmeråd setter seg inn i de aktuelle 
språkbestemmelsene og det nærmere 
anvendelsen av disse, slik disse er gjort rede for i 
vedlegg 1. 

Tas med i hjelpemateriell til 
menighetene. 
FAD har gitt tilbakemelding på et 
par feiltolkninger i 
strategiplanen. Samelovens 
språkregler er til revisjon og 
antakelig snart ferdig. Dette må 
formidles til menighetene. 

Status uendret.  Status uendret. Oppdatert info legges på 
Kirkenett. 

 Ivaretakelse av samisk språk på feltene nevnt 
ovenfor forutsettes innarbeidet i lokalt planverk i 
forvaltningsområdet for samisk språk, og 
oppmuntres reflektert inn også i samiske 
områder utenfor forvaltningsområdet. Nord-
Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros biskop 
bør fastsette hvilke menigheter som inngår i 
dette området. 

Det vites ikke hva status for dette 
er i de tre nordligste 
bispedømmene. 

Status uendret.  Status etterspørres i møte med 
samiske rådgivere fra Nidaros, SH 
og NH bispedømmer 4.12. 

Relevant å kartlegge status i 
statistikkartikkel i 2015. Jf. pkt 5.1 

5.4 
ANSVAR 
OG 
RESSURS-
BEHOV 
PÅ ULIKE 
NIVÅER I 
DEN 
NORSKE 
KIRKE 
 
 

Etablere 1 ny stilling (100 %) for lulesamisk 
kirketolk/kirkelig språkmedarbeider. Stillingen 
bør muligens omfatte både tradisjonelle 
kirketolkoppgaver og annet språkutviklingsarbeid 
knyttet til lulesamisk kirkeliv. Stillingen forankres 
i Divtasvuodna/Tysfjord, men det tilligger 
stillingen også å yte visse tjenester mot Sør-
Hålogaland bispedømme og det sentralkirkelige 
leddet. 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2012-2013. 
 
Stillingen er spilt inn ifm 
Statsbudsjettet 2012 og 2013 
uten resultat. Stillingen spilles inn 
på nytt ifm statsbudsjett for 
2014. 
Det forutsetter at SH 
bispedømme gjør det samme. 
 

Stillingen kom heller ikke inn på 
Statsbudsjettet 2014.  
 
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 
 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2015.  
 
Des 2014 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015. Stillingen 
innarbeides i ny statsbudsjettsak. 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes.  

Etablere 1 ny stilling (100 %) for sørsamisk 
kirketolk/kirkelig språkmedarbeider. Stillingen 
bør muligens omfatte både tradisjonelle 
kirketolkoppgaver og annet språkutviklingsarbeid 
knyttet til sørsamisk kirkeliv. Stillingen forankres 
i samisk menighet i sørsamisk område, men det 
tilligger stillingen også å yte visse tjenester mot 
menigheten i Snåase/Snåsa (og evt. andre 
menigheter som innlemmes i 
forvaltningsområdet for sørsamisk språk), 
Nidaros bispedømme og det sentralkirkelige 
leddet.  

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2012-2013. 
 
Stillingen er spilt inn ifm 
Statsbudsjettet 2012 og 2013 
uten resultat. Brev fra FAD av 
04.10.12 om evt 
permanentisering av SÅR, nevner 
stillingen.  
I sak SKR 31/12 legges det opp til 
at SKR gir stillingen prioritet. 
Stillingen spilles inn på nytt ifm 
statsbudsjett for 2014. 

Stillingen kom heller ikke inn på 
Statsbudsjettet 2014.  
 
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 
 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2015.  
 
Des 2014 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015. Stillingen 
innarbeides i ny statsbudsjettsak. 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 



Strategiplan for samisk kirkeliv – oppfølgingsplan pr. 19. november 2014     Blått = tiltak under oppfølging  Grønt = tiltak gjennomført   4 
 

Etablere 1 ny stilling (25 %) som nordsamisk 
kirketolk i Porsáŋgu/Porsanger. Den 
samiskspråklige kirkelige betjeningen i Porsanger 
lider under manglende kirketolkstilling. Nord-
Hålogaland bispedømmeråd har tidligere påpekt 
behovet for opprettelsen av en slik stilling 
overfor departementet, men en slik stilling er 
ikke opprettet. 
 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2012-2013. 
 
Stillingen er spilt inn ifm 
Statsbudsjettet 2012 og 2013 
uten resultat.  
 
Stillingen spilles inn på nytt ifm 
statsbudsjett for 2014. 
 

Stillingen kom heller ikke inn på 
Statsbudsjettet 2014.  
 
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 
 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2015.  
 
Des 2014 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015. Stillingen 
innarbeides i ny statsbudsjettsak. 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 

Etablere 1 ny stilling (25 %) som nordsamisk 
kirketolk i Loabát/Lavangen. Loabát 
suohkan/Lavangen kommune ble innlemmet i 
forvaltningsområdet for samisk språk fra oktober 
2009.  
 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2013. 
Stillingen er spilt inn ifm 
Statsbudsjettet  2013 uten 
resultat. Stillingene spilles inn på 
nytt til statsbudsjettet 2014 fra 
både Kirkerådet og Nord-
Hålogaland bispedømmeråd 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2014.  
 
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2015.  
 
Des 2014 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015. Stillingen 
innarbeides i ny statsbudsjettsak. 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 

Etablere en 100 % prestestilling for ivaretakelse 
av samisk kirkeliv i Sør-Norge med et særskilt 
ansvar for Oslo. Stillingen kan alternativt tenkes 
som en diakonstilling. En slik stilling kan tenkes 
samordnet med det etablerte samiskkirkelige 
arbeidet i Bergen, og evt. ivareta behov i andre 
større byer, som for eksempel Fredrikstad og 
Stavanger. I tillegg til å ivareta visse 
trosopplæringsoppgaver, er det er naturlig at 
stillingen har et betydelig diakonalt komponent. 
Ved evt. problemer med å rekruttere til stillingen 
kan det alternativt tenkes som en diakonistilling. 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2014. 
 
Stillingene spilles inn til 
statsbudsjettet 2014 av 
Kirkerådet. Oslo bispedømme er 
minnet på det samme.  
 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2014.  
 
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2015.  
 
Des 2014 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015. Stillingen 
innarbeides i ny statsbudsjettsak.. 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 

 
 

Etablere 1 ny 100 % diakonstilling for lulesamisk 
område, med Divtasvuodna/Tysfjord og 
Hábmir/Hamarøy som hovedarbeidsområde. 
Diakonstillingen kan evt. også ivareta visse 
tjenester mot Bodø-regionen. 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2015. 
 

Statsbudsjettet 2014 oppretter 10 
nye diakonstillinger til Den norske 
kirke. Den lulesamiske 
diakonstillingen bør etableres i 
rammen av denne.  
 

1 lulesamisk diakonstilling er 
opprettet, jf. nye stillinger på SB 
2014 (50 % statlig finansiering). 

Det har så langt ikke lyktes med 
å skaffe lokal finansiering, og 
stillingen er derfor ikke utlyst. 

 Forutsettes etablert og i drift. 

Etablere 1 ny 100 % diakonstilling til Indre 
Finnmark prosti (Porsanger / Kautokeino) 
 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2015. 
 

Statsbudsjettet 2014 oppretter 10 
nye diakonstillinger til Den norske 
kirke. Diakonstillingen til Indre 
Finnmark bør etableres i rammen 
av denne.  

1 nordsamisk diakonstilling 
opprettet, jf. nye stillinger på SB 
2014 (50 % statlig finansiering).  

Det har så langt ikke lyktes med 
å skaffe lokal finansiering, og 
stillingen er derfor ikke utlyst. 

 Forutsettes etablert og i drift. 
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Styrke driften av Saemien Åålmegeraerie – 
Samisk menighetsråd i sørsamisk område (SÅR) 
ved å øke stillingen som daglig leder fra 50 til 
100 % 
 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2013.  
Stillingen er spilt inn ifm 
Statsbudsjettet  2013 uten 
resultat. Brev fra FAD av 04.10.12 
om evt permanentisering av SÅR, 
nevner stillingen. I sak SKR 31/12 
gir SKR språkstillingen prioritet 
foran daglig leder, men behovet 
for stillingen opprettholdes. 
Stillingen spilles inn på nytt ifm 
statsbudsjett for 2014. 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2014.  
 
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2015.  
Des 2014 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015. Stillingen er 
innarbeidet i statsbudsjettsaken. 
 
KR anbefaler permanentisering av 
SÅ på KM 2015.  

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 
 
KM behandler permanentisering 
av SÅ april 2015. 

Proster i prostier med en eller flere menigheter 
innenfor forvaltningsområdet for samisk språk:  

 bør i løpet av 1 år etter tiltredelse ha fått 
opplæring i å lese et minimum av liturgiske 
tekster på samisk. for (f.eks. ”I Faderens og 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn”, 
Fadervår, nattverdutdelingsordene, 
velsignelsen). Det bør også gis en innføring 
i lokale samiske kirkelige tradisjoner. 

 bør være oppdatert på innholdet i 
samelovens språkregler, og de forpliktelser 
som knytter seg til lokalkirkelige og 
regionalkirkelige organ. 

 bør ha oppmerksomhet vendt mot den 
samiskspråklige kirkelige betjeningen i 
forvaltningsområdet,  

 bør bruke prostisamlinger som arena for 
drøfting av samiskrelaterte spørsmål i 
prostiet. 

 har i samarbeid med sine respektive 
biskoper, et ansvar for å skape særskilte 
arenaer / møtepunkter for prester og 
menighetsråd med tanke på ivaretakelsen 
av samisk språk og kultur i menighetslivet. 

 
Det vites ikke hva status for dette 
er i de tre nordligste 
bispedømmene. 

 
Status uendret. 

 
Status etterspørres i møte med 
samiske rådgivere fra Nidaros, SH 
og NH bispedømmer 4.12. 

 
Tas inn i dialogen med de tre 
nordligste bispedømmer i 2015. 

Biskopene i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og 
Nidaros bispedømmeråd har et særlig 
tilsynsansvar overfor samisk kirkeliv i sine 
bispedømmer  (jf 5.4.4) og bør: 

 innen 1 år etter innsettelse gis opplæring i 
å lese et minimum av liturgiske tekster på 
det samiske språk de er gitt et særskilt 
ansvar for (f.eks. ”I Faderens og Sønnens 
og Den Hellige Ånds navn”, Fadervår, 
nattverdutdelingsordene, velsignelsen). De 

Det vites ikke hva status for dette 
er i Nidaros og Sør-Hålogaland 
bispedømmer. 

Punktet synes ivaretatt. Det har 
ikke vært dialog med biskopene om 
erfaringene med dette. Ny biskop i 
NH velges i 2014 og aktualiserer 
spørsmålet. 

Punktet synes være ivaretatt. 
Status etterspørres i møte med 
samiske rådgivere fra Nidaros, SH 
og NH bispedømmer 4.12. 
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bør også gis en innføring i lokale samiske 
kirkelige tradisjoner. 

 
 
 

Det foreslås at Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-
Hålogaland biskop har et årlig drøftings- og 
samordningsmøte vedrørende den kirkelige 
betjeningen på samisk språk.  

Det vites ikke hva status for dette 
er i Nidaros og Sør-Hålogaland 
bispedømmer. 

Status uendret. Status etterspørres i møte med 
samiske rådgivere fra Nidaros, SH 
og NH bispedømmer 4.12. 

 

Da kirkelig betjening av samer allerede også 
berører biskopene i Hamar, Oslo og Bjørgvin bør 
også bispemøtet ta ansvar for en viss drøfting og 
samordning på området. 
 

Det har antakelig ikke så langt 
vært drøftet i egen sak på BM. 

SKRs gen.sekr. deltok på Nordisk 
bispemøte i juni. 2 timer avsatt til 
temaet «urfolk og folkekirke».  
Ønske om deltakelse fra SKRs 
gen.sekr. på Bispemøtet er spilt inn 
av KR direktør og fra biskop i BM. 
Saken ligger hos BM.  

KR dir. har spilt inn ønsket om å 
drøfte saken i BM m SKRs 
generalsekretær til stede. BM har 
ikke funnet tid til å følge opp saken. 
SKR gen.sekr. har etterspurt saken i 
nov. og BM har respondert.  

Forventet tema på Bispemøtet 
februar 2015. 

Det bør vurderes å etablere et felles årlig 
sameprestmøte for Nord-Hålogaland, Sør-
Hålogaland og Nidaros biskop.  
 

Det var ansatser til dette i 
rammen av Samisk 
kirkelivskonferanse i mai 2012.  

Nord-Hålogaland biskop har holdt 
sameprestmøte for den 
nordsamiske prestetjenesten 
oktober 2013.  

Det synes pr i dag ikke å være et 
ønske om et felles sameprestmøte 
for de 3 bispedømmene. Status 
etterspørres i møte med samiske 
rådgivere fra Nidaros, SH og NH 
bispedømmer 4.12.  
N-Hålogaland biskop holdt 
sameprestmøte 14.5. for den 
nordsamiske prestetjenesten.  

 

Nord-Hålogaland biskop bør holde et årlig 
kirketolkmøte for å ivareta tilsyn med og faglig 
oppfølging av de samiske kirketolkene.  
 

Nord-Hålogaland biskop har 
tidligere holdt sporadiske møter. 
Det vites ikke hva status er på 
dette pr. i dag. 

Kirketolkene var innkalt til 
sameprestmøtet (jf ovenfor).  

Kirketolkene var innkalt til 
sameprestmøtet (jf ovenfor). 
Status etterspørres i møte med 
samiske rådgivere  4.12. 

 

Nevnte sameprestmøte bør vurderes avholdt i 
rammen av en nasjonal fagkonferanse for samisk 
kirkeliv som favner lokalt kirkelig tilsatte og 
frivillige. Samisk kirkeråd og bispedømmerådene 
bør evt. samordne seg om et slikt arrangement. 
 

Iverksatt. Samisk 
kirkelivskonferanse ble holdt 
2012 som nasjonal 
fagkonferanse for samisk 
kirkeliv. SKR, KUN og de tre 
nordligste bispedømmene 
arrangerte konferansen 
sammen. Tenkes som årlig 
konferanse m pause i 2013 pga 
Samiske kirkedager. 

Samisk kirkelivskonferanse hadde 
som planlagt opphold i 2013 pga. 
Samiske kirkedager. Ny konferanse 
i 2014 er under planlegging. 
 

Samisk kirkelivskonferanse holdt i 
Tromsø 3.-4.6. med 50 deltakere. 
Flerfaglig tilnærming til arbeid i 
menigheten med fokus på samisk 
salmesang og bruk av Norsk 
salmebok 2013 som redskap for å 
implementere målsettinger i 
Strategiplan for samisk kirkeliv. 

Ny Samisk kirkelivskonferanse 
planlegges 28.-29.5.2015. 
 

100 % rådgiver for ungdom (jf pkt 5.8)  
 

Stillingen er etablert og i drift fra 
aug 2012 

I drift. I drift I drift 

100 % rådgiver for diakoni / kultur / urfolk (jf pkt 
5.8, 5.9 og 5.15)  
 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2014.  
Spilles inn ifm statsbudsjettet 
2014. 

Kom ikke på statsbudsjettet 2014.  
Spilles inn ifm statsbudsjett 2015. 
 
 

Kom ikke på statsbudsjettet 2015.  
Spilles inn ifm statsbudsjett 2016. 
 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (2016). Er 
situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 
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Økt driftsbudsjett (SKR) 
 

FAD har bevilget en årlig økning i 
driftsbudsjett kr 200 000 til SKR 
ifm flytting med virkning fra 
2012. 

Opprettholdt. Opprettholdt. Forutsettes opprettholdt. 

Det er behov for midler til flytting, etablering og 
drift av Samisk kirkeråds sekretariat i Tromsø. 
 

Kom på statsbudsjettet 2012 og 
realisert i juli 2012. Fra august 
2012 drift i nye lokaler. 

3 nye medarbeidere til SKRs 
sekretariat i 2013. Full stab i drift i 
Tromsø og gode relasjoner 
etablert til aktuelle 
samarbeidspartnere i nord. 

I god drift fra Tromsø, og målet 
oppnådd. 

  

5.5 
SAMISK 
BIBEL-
OVER-
SETT-
ELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det norske bibelselskap oppfordres til å 
opprettholde progresjonen i oversettelsen av 
Det gamle testamente / ferdigstillingen av 
Bibelen på nordsamisk.  

Bibelselskapet sier at lansering av 
nordsamisk bibel nå blir først 
2019. Det skal ikke bli ytterligere 
utsettelser, iflg bibelselskapet. 

Ingen endringer.  
SKR godkjenner prøvetekster som 
lese- og prekentekst i Dnk fram til 
ny bibel i 2019. 

Bibelselskapet har utprøving av 
prøvetekster fra 2014. Ellers ingen 
endringer.  

 

Det norske bibelselskap oppfordres til å arbeide 
for styrkede ressurser til det sørsamiske 
bibeloversettelsesarbeidet med henblikk på 
oversettelse av alle kirkeårets tekster i henhold 
til ny tekstbok for Den norske kirke. 
 

Det har vært dialog med 
bibelselskapet om dette i 2012.  

Bibelselskapet, SKR og Nidaros 
biskop søkt om statsstipend til B L 
Bientie 2014-2016.  
Kom ikke på statsbudsjettet 2014, 
og finansiering av økt fremdrift i 
fare. 

SKR frikjøpt BB i 2 mnd høsten 2014. 
SKR har brukt administrative ressurser 
på å sikre økonomi til nytt prosjekt fra 
2015. Sørsamisk bibeloversettelse er 
inne som formål i sametingsrådets 
forslag til Sametingsbudsjett 2015. 

SKR setter av OVF-midler til 
prosjektet i 2015. 
 
Adm. oppfølging 2015.  
 

Svenska Bibelsällskapet oppfordres til å initiere 
et arbeid med oversettelse av Det gamle 
testamente til lulesamisk i samarbeid med Det 
norske bibelselskap. I første omgang bør alle 
kirkeårets tekster i henhold til de nyeste norske 
og svenske tekstrekkene oversettes. Svenska 
Bibelsällskapet anmodes videre om å 
tilgjengeliggjøre lulesamiske bibeltekster på nett. 

Det er oversendt brev om dette 
til Svenska bibelsällskapet i 2011, 
og i 2012 spilt inn navn på mulige 
ressurspersoner fra norsk side i 
et slikt prosjekt.  
 

Møte holdt i Uppsala i august 
mellom Sv. Bibelsällskapet, Det 
norske bibelselskap, SKR, 
Kyrkokansliet og Sør-H. 
bispedømme. 
Enighet om oppstart av forprosjekt 
i 2014, og nytt lulesamisk 
bibeloversettelsesprosjekt fra 2015.  

Forprosjekt i gang fra august 2014, 
som forbereder nytt lulesamisk 
bibeloversettelsesprosjekt fra 
2016. SKR har gitt tilskudd. 
 
NT på lulesamisk er gjort 
tilgjengelig på nett (bibel.no) 

SKR avsetter OVF-midler i 2015 til 
fullføring av forprosjektet. 
 
Adm. oppfølging i 2015. Særlig 
bidra til å sikre økonomi for nytt 
prosjekt fra 2016.  
 
 

Departementet oppfordres til å styrke samisk 
bibeloversettelse med nødvendige ressurser.  
 

Forvaltningen av tilskudd til 
samisk bibeloversettelse er fra 
2012 lagt under Kirkerådet. 
Bibelselskapet spiller inn sine 
ressursbehov som før, men nå via 
Kirkerådet. 

Ingen endring. Evt. økning må nå i 
større grad løses i rammen av 
Kirkerådets budsjett. 

Ingen endring. KM vil fra 2016 
forvalte tilskuddet i rammen av sin 
nye rolle som tilskuddsforvalter av 
en statlig rammebevilgning for hele 
Dnk. Jf. KM-sak i 2016.. 

Relevant problemstilling ifm KM-
sak om Statsbudsjettet 2016 - 
tilskuddsforvaltning. 

Kirkelige medarbeidere i Den norske kirke bes 
om å bidra til at de samiske bibeltekstene tas i 
bruk i skole og kirke. 
 

Ingen særlig oppfølging pr. i dag. Tanken om samarbeid med 
Bibelselskapet fra 2014 om 
samlingsopplegg for høytlesning av 
samiske bibeltekster har ikke fått 
oppfølging av kapasitetsgrunner. 

Ingen oppfølging.   

5.6 
SALME- 
OG 
LITURGI-

Koralbok til Sálbmagirji I-II må utarbeides. 
 

Ingen oppfølging.  Ingen oppfølging. Ekstern konsulent er kontaktet for 
å samle/kartlegge salmer med 
melodivarianter som ikke er i 
eksisterende koralbøker, og 
skissere et prosjekt. 

Noe oppfølging i 2015 avhengig 
av budsjettsituasjonen. 
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ARBEID 
(GUDS-
TJENE-
STE-
REFORM) 
 

Lulesamisk: Det er ønskelig å samle inn åndelige 
sang- og salmetekster som finnes nedskrevet, 
samt å få oversatt og skrevet nye tekster, 
spesielt for barn og ungdom.  

Ingen oppfølging.  Ingen oppfølging. Ingen oppfølging.   

Arbeidet med utvikling av salmer på sørsamisk 
videreføres. 
 

Sørsamisk prøvesalmebok 
arbeides fram som et 
samarbeidsprosjekt mellom Sv 
kyrkan, Nidaros bdr og SKR (jf 
SKR 17/12) 

Ikke mottatt svar fra Samiska rådet 
i saken siden høsten 2012. Rådet 
har vært rammet av sykepermisjon. 

Saken om sørsamisk 
prøvesalmebok ser ut til å ha 
stoppet opp på svensk side. Det er 
Svenska kyrkan som eier saken. 

 

Det er behov for å lage et nytt hefte med salmer 
på samiske språk til Samiske kirkedager i 2013. 
 

Dette bortfaller da det vurderes 
for arbeidskrevende og dyrt. 
Ivaretas i trykte 
gudstjenesteprogram. 

 
Ikke lenger aktuelt. SKD er 
gjennomført. 

 
AVSLUTTET. 

 

Gudstjenestereformen: Ivaretakelse av samiske 
salmer i tråd med intensjonen ovenfor følges 
opp i fremtidig salmebokløsning for Den norske 
kirke. 

15 salmer på hvert av de tre 
samiske språk tas inn i ny 
salmebok som lanseres 1. s.i adv. 
2013. 

15 salmer på hvert av de tre 
samiske språk tas inn i ny 
salmebok som lanseres 1. s.i adv. 
2013. 

MÅL OPPNÅDD.  

Organisthefte til ny nordsamisk liturgibok må 
utarbeides. 
 

Påbegynt. Skulle vært realisert i 
2012 ifølge årsplan, men skyves 
ut i 2013 

Ingen endring i status grunnet 
kapasitet. 

Manglende svar fra en av 
komponistene etter gjentatte 
purringer har forhindret fremdrift 
mot trykkeklart manus. Koral 
mottatt 18.11. må kvalitetssikres. 

Ferdigstilling realiseres i 2015. 

De lulesamiske liturgiene ferdigstilles for 
godkjenning og utgivelse i 2011. 
 

Godkjent og lagt på nett i 2011. 
Planlagt trykket i 2012, men 
skyves ut i 2013. 

Ingen endring i status grunnet 
kapasitet. 

- 2-språklig manus for høymessen 
trykkeklart til liturgiperm ved 
utgangen av 2014.  
- 2 språklig menighetshefte 
nærmer seg trykkeklar.. 

Lulesamisk høymesseliturgi 
trykkes i 2-språklig permutgave. 
 
Resten av lulesamiske liturgier 
må lages i 2-språklig utgave. 

Det sørsamiske liturgiprosjektet gjennomføres 
med sikte på godkjenning i 2012 og utgivelse 
2013.  
 

Igangsatt i 2012 og BB frikjøpt i 
ca 6. uker. Realistisk med 
ferdigstillelse først i 2014. 

B L Bientie har arbeidet noe i 2013. B Bientie arbeidet 1 mnd med 
sørsamiske liturgier. Oversettelse 
av Gudstjenestereform-liturgier 
langt framskredet. 

Kvalitetssikring av utgivelse 2015-
2016. 
 
OVF-midler avsettes. 

Det bør i rammen av gudstjenestereformen 
stimuleres til videre arbeid med samiske liturgier 
med utgangspunkt i samisk språk, kultur og 
virkelighetsforståelse. Dette kan gjerne gjøres 
med tanke på bruk på tvers av de nasjonale 
grensene. 

Ingen særlig oppfølging av SKR. 
Visse prosesser på dette bl.a. i 
Nidaros.  

Tematisert på Samiske kirkedager 
2013 i B. L. BIenties seminar og i 
gudstjenestelivet. 

Ingen særlig oppfølging i 2014.   

Samisk liturgistoff på nordsamisk, lulesamisk og 
sørsamisk gjøres tilgjengelig på 
gudstjenestereformens ressursbank.  

Et utvalg sentrale liturgiledd er 
tatt med på de tre samiske språk 
i ny gudstjenestebok.  
Mer kan gjøres tilgjengelig på 
nett. 

Ingen endring i status. Gjøres tilgjengelig ifm Kirkenett. Ivaretas på Kirkenett 2014. 
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Utvikling av samiske kulturuttrykk på feltene 
kirkekunst og kirkemusikk bør bli gjenstand for 
særskilt satsning. Se pkt 5.11.  

Se eget punkt under 5.11 Se eget punkt under 5.11 Tematisert i SKRs behandling av sak 
om kirkerom (SKR 25/14) og 
liturgisk inv. og utstyr (SKR 26/14). 
Satsningen på kulturfeltet i 
strategiplanen må delvis ses i 
sammenheng med meldt behov for 
ny rådgiverstilling til SKR m dette 
som delansvar. 

 

Liturgisk senter bør gis en rolle med hensyn til 
oppfølging av samisk liturgiarbeid. 
 

Framtiden til Liturgisk senter er 
uviss. 

Liturgisk senter er lagt ned i 2013. AVSLUTTET.  

5.7 
TROS-
OPP-
LÆRING 
/ TO -
REFORM
EN 
 

Tiltaket med en årlig fagkonferanse for samisk 
trosopplæring / samisk kirkeliv videreføres.  
 

Videreført i rammen av Samisk 
kirkelivskonferanse for 
prestetjeneste, trosopplæring, 
diakoni og kirkemusikk. Eget TO-
program 2. konferansedag mai 
2012. 

Etter planen ble ikke Samisk 
kirkelivskonferanse holdt i 2013. 
Planlegg-ing av konferansen i 2014 
påbegynt. 
TO-rådgiver og U-rådgiver holdt 
nettverkssamling i Tromsø i juni. 

Trosopplæring i varetatt i rammen 
av Samisk kirkelivskonferanse 
2014. 

Trosopplæring ivaretas i Samisk 
kirkelivskonferanse 2015. 

Det bør jobbes for at kurset Tro og livsstolkning i 
Sápmi videreføres. For å sikre rekruttering bør 
kurset tas inn i videre- og 
etterutdanningstilbudene fra Presteforeningen, 
KA-Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, REU-midler 
i bispedømmene etc.  

SKR har i 2011 og 2012 hatt 
prosess med UiT, KUN, SH/SA, 
MF, TF og MHS om videreføring 
av kurset. Det er felles målsetting 
om nytt videreutdanningskurs i 
regi av PFs 
videreutdanningsprogram høsten 
2014. 

«Religioner og livssyn i Sápmi – før 
og nå» meldt inn til 
Kompetanserådet som etter-
/videreutdanningskurs fra høsten 
2014. Studieplan ferdigstilt. 
Institusjonelt forankret i UiT. REU-
styrene i Nidaros, Sør-Hål og N-Hål 
kontaktet.  

 «Religioner- og livssyn i Sápmi – 
før og nå» flyttet til H-15/ V-16 pga 
forskningsperm hos UiT (ansvarlig 
inst). Studieplan godkjent, 
foreløpig brosjyre laget, 
rekruttering påbegynt.  KUN, 
SA/SH, MF, TF og MHS fortsatt m i 
samarbeidet.  

Rekruttering mot ulike 
brukergrupper 1. kvartal 2015. 
Søknad Sametinget. 
SKR bistår i gjennomføring av 
studiet: studiesamlinger H 2015 
(Kautokeino) og V 2016 (Tromsø). 
 

Arbeidet med drift og videreutvikling av nettsted 
for samisk trosopplæring videreføres. 

Har ikke fått oppfølging i 2012 
pga vakanse i TO-
rådgiverstillingen. 

Ny rådgiver vurdert alternativer og 
lagt fremdriftsplan for 
forbedringstiltak av nettstedet. 

Vurdert/arbeidet m oppdatering av 
tekster, veiledningsopplegg, og 
arbeid med samordning i 
forbindelse med nytt intranett. 
Teknologisk oppdatering under 
utredning. 

Referansegruppe nedsettes og 
tiltak iverksettes i 2014. 

Det bør utvikles en 4-årsbok for samisk kirkeliv 
som finnes i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk 
utgave. 
 

I 2011 var det ikke ønske om 
felles bokløsning. Bibelboka mi 
oversatt og utgitt på nordsamisk 
og lulesamisk.  
SKR støtter sørsamisk 4-
årsbokprosjekt.  

Manus til sørsamisk 4-årsbok nær 
ferdigstilt. 

Sørsamisk 4-årsbok: Ferdig 2-
språklig manus/PDF.  Oversendes 
trykkeri uke 48. Trykkes innen 
utgangen av 2014. 
Målet om 4-årsbok tilgjengelig alle 
tre samiske språk oppnås høyst 
sannsynlig i 2014. 

 

Det er nødvendig å jobbe overfor menigheter og 
bispedømmer med hensyn til implementeringen 
av de samiske perspektivene i Gud gir – vi deler 

Har fått begrenset oppfølging i 
2012 pga vakanse i TO-
rådgiverstillingen. 

Hatt møter med enkeltmenigheter 
samt et nasjonalt nettverksseminar 
i 2013. 

Løpende kontakt. Ellers bl.a.: 
- Fagseminar i IF januar i samarbeid 
m Nord-Hålogaland bdr, Indre 

 



Strategiplan for samisk kirkeliv – oppfølgingsplan pr. 19. november 2014     Blått = tiltak under oppfølging  Grønt = tiltak gjennomført   10 
 

og Plan for samisk trosopplæring. Finnmark Prosti og IKO.  
- Samisk konfirmantleir i mars. 
-  Samisk kirkelivskonferanse 3-4.6.. 
- forberedt nettverkssamling for 
samisk trosopplæring utsatt til 
2015 pga sykdom. 

Utarbeide egne nettressurser som hjelp til 
etterlevelse av Plan for samisk trosopplæring og 
for målsettingene i Gud gir – vi deler. 

Har fått begrenset oppfølging i 
2012 pga vakanse i TO-
rådgiverstillingen. 

Planlegging påbegynt.  
Følges opp i 2014, bl.a. gjennom 
Kirkenett 

Ivaretas på Kirkenett. Kirkenett  

For å sikre et minimumstilbud til samiske 
konfirmanter i hele landet, bør det årlig 
arrangeres en nasjonal samisk konfirmantleir. 
Det er naturlig at Samisk kirkeråd koordinerer 
denne i samarbeid med de tre nordligste 
bispedømmer.  

Dette blir en delt oppgave for 
ungdomsrådgiver og TO-rådgiver. 
Planlagt innfaset i 2014 og 
forberedelse starter i 2013 

Tid og sted for første leir (2014) 
fastsatt. Planlegging langt 
fremskredet. 

Nasjonal samisk konfirmantleir 
holdt 13.-16.3.i Meråker m. 19 
konfirmanter, 3 U-ledere og 5 
voksne. Orienteringssak til SKR i 
september m. rapport og plan for 
videreføring av tiltaket. Leir 2015 
er under planlegging. 

Ny landsdekkende samisk 
konfirmantleir arrangeres i Alta 
26.2.-1.3.2015 m 30 plasser. 

5.8  

UNGDOM
-ARBEID 
 

Det opprettes en fast samisk 
ungdomsrådgiverstilling (SKR) med ansvar for 
nasjonalt samisk ungdomsarbeid (jf foreslått 
stilling pkt 5.4.5). Hovedoppgavene blir å 
koordinere et leir-/samlingsbasert samisk 
ungdomsarbeid i Den norske kirke, og å etablere 
et samisk ungdomsutvalg for Den norske kirke 
(Sung). Det forutsettes at det settes av egne 
driftsmidler til et slikt arbeid. 

Stillingen er opprettet og besatt 
fra aug 2012.  
 
Første ungdomssamling er 
planlagt og gjennomføres nov 
2012.  
 
Planlegging av ungdomsleir på 
Samiske kirkedager i 2013 er i 
rute. 

Fast nasjonalt samisk 
ungdomsarbeid er i drift.  
 
2 ungdomssamlinger (mars og 
november) og egen ungdomsleir 
på Samiske kirkedager (august) 
gjennomføres i 2013.  
 
Nettverk pleies bl.a. m FB-side og 
twitter. 

Løpende oppfølging av 
ungdomsnettverk via FB-siden for 
det samiske ungdomsarbeidet.  
3 samiske ungdommer deltok som 
U-ledere på nasjonal samisk konf-
leir. 19 deltok på U-leir (14-19 år) i 
Alta 22.-24.8 (14-19 år) der 5 
konfirmanter fra konfirmantleiren 
deltok. Ny leir 5.-7. desember i 
Tromsø. 

- Nye ungdomssamlinger i 2015. 
- U-ledere bidrar på sam konf.leir. 
- Forberede etablering av Sung 
(samisk ungdomsutvalg). 
 

De tre nordligste bispedømmerådene oppfordres 
til å ha et fokus på samisk ungdomsarbeid. 

Ungdomsrådgiver tar første 
kontakt høsten 2012.  

SKR i dialog med bispedømmene 
om dette. 

Løpende dialog med de tre 
nordligste bispedømmene. 

Følges videre opp i 2015. 

Det bør settes av prosjektmidler (regionalt) til å 
styrke samisk ungdomsarbeid lokalt.  
 

Status ukjent. Dialog med NH bdr om dette ifm 
nordsamiskspråklig ungdomsleir i 
2014.  

Status i Nidaros, SH og NH 
kartlegges på møte med rådgivere 
fra disse bispedømmene 4. 
desember. 

 

Menighetene innenfor forvaltningsområdet for 
samisk språk, samisk menighet i sørsamisk 
område, og Indre Finnmark prosti oppfordres til 
å ta et særlig ansvar for å ha oppmerksomheten 
vendt mot samisk ungdomsarbeid. 

Ungdomsrådgiver tar første 
kontakt høsten 2012. 

Sørsamisk menighet har mobilisert 
særlig rundt ungdomsarbeid i 
samarbeid m SKR.  

Ufullstendig oversikt. SKRs 
ungdomsarbeid gir et inntrykk. 
Saemien Åålmege jobber godt. 
Menigheter i IF har sendt 5 
ungdommer til U-samling i 2014. 
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5.9  

DIAKONI 
 

Det er behov for et økt fokus på samisk diakoni i 
årene som kommer, og for å styrke feltet med 
økte ressurser. Samisk kirkeråd tilføres en 
stillingsressurs på feltet (jf foreslått stilling pkt 
5.4.5). 

Strategiplan forutsetter innfasing 
av rådgiverstilling til SKR 
(diakoni/kultur/urfolk) i 2014.  
 
Stillingen spilles inn ifm 
Statsbudsjettet 2014 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2014.  
Des 2013 vedtar KR innspill til 
Statsbudsjettet 2015, og SKR 
behandler saken nov. 2013. 
Stillingen er innarbeidet i 
statsbudsjettsaken. 

Kom ikke på statsbudsjettet 2015.  
Spilles inn ifm statsbudsjett 2016. 
 

Stillinger spilles årlig inn til 
statsbudsjettet ut 
handlingsplanperioden (-2016). 
Er situasjonen uendret da må ny 
strategi vurderes. 

Samisk diakoni anbefales tematisert i egen 
fagkonferanse, og det arbeides videre med Plan 
for diakoni i samisk kirkeliv. 

Arbeidet prioriteres fra 2014. Ingen særlig oppfølging. Diakoni ivaretatt som deltema i 
rammen av Samisk 
kirkelivskonferanse 2014. 

Diakoni evt. hovedtema for 
Samisk kirkelivskonferanse 2015? 

Det foreslås to nye diakonstillinger til lokalt 
samisk kirkeliv (jf pkt 5.4.1) 

Strategiplan forutsetter innfasing 
i 2015.  
 

Statsbudsjettet 2014 oppretter 10 
nye diakonstillinger til Den norske 
kirke. Den lulesamiske 
diakonstillingen bør etableres i 
rammen av denne.  

Stillingene ble opprettet i 2014 (50 
% statlig finansering). SH og NH 
arbeider med plassering / lokal 
finansiering. 

 

5.10  

FORSON-
INGS- OG 
DIALOG-
ARBEID 
 

Det bør arbeides for videreutvikling og spredning 
av erfaringene fra det lulesamiske forsonings- og 
dialogprosjektet.  
 

Følges opp i rammen av SKRs 
OVF-prosjekt 2012-2013. I 
Kuoljok og R Steffensen besøker 
Svenska kyrkan og Ev.-luth. 
kyrkan i FI 4 dager i november. 4 
uker frikjøp av Steffensen i 
nov/des til skriftliggjøring av 
tidligere erfaringer.  
 
SKR samarbeider med KUN om 
utgivelse av temanummer om 
forsoningsarbeid med lansering 
under Samiske kirkedager.  
Det er søkt om midler til 
prosjektet fra Eckbos legat. Svar 
før jul 2012. 

Dobbelt forsoningsseminar med M 
Lapsley, R. Steffensen og I N 
Kuoljok på Samiske kirkedager i 
august. 
Boka Erkjenne fortid – forme 
framtid. Innspill til kirkelig 
forsoningsarbeid i Sápmi utgitt av 
KUN og SKR august 2013.  
 
Forsoningsseminar på felles 
rådsmøte med MKR i september.  
SKR vurderer gå inn som plattform 
for 10-årig forsoningsprosjekt 
finansiert av Fredskorpset på 
rådsmøtet nov. 2013. 
 

SKR har drøftet videreføring av 
forsoningsarbeidet i sak SKR 09/14. 
Brev til søsterorganer i Sverige og 
Finland om felles nordisk samisk 
forsoningskonferanse høsten 2015. 
Ikke mottatt svar på brevet. 
3 deltok 27.-30.3. på 
urfolksrelatert forsoningskonf. i 
regi av Truth and Reconciliation 
Commission of Canada for å bygge 
urfolksrelatert kompetanse og 
nettverk. Rapport ferdigstilt. 

Nordisk forsoningskonferanse 
foreslås skjøvet ut til 2016. 
Samordnes om mulig med KVs 
urfolksprogram («healing, 
reconciliation & transformation» 
er 1 av 4 tiltaksområder), og 
defineres som et regionalt tiltak i 
rammen av urfolksprogrammet.  
Evt. i forkant av KVs 
Sentralkomitemøte i Trondheim 
juni 2017? 
Planlegging må starte i 2015. 

Det naturlig at Den norske kirke kjenner et 
ansvar for å følge med i de løpende samiske 
rettighetsprosessene. Det krever en kompetanse 
på området og en besinnelse på hva som er Den 
norske kirkes ansvar og rolle i slike saker.  
 

SKR uttalte seg i kystfiskesaken 
sept 2011.  
Den nye sameretten (Tromsø og 
sørover) blir sak i neste 
stortingsperiode. Det vil bli en 
stor sak. 
Gruvedrift i Sápmi har i løpet av 
2012 blitt en stor sak i 
offentligheten. 

SKR har begynt å følge 
gruveproblematikken i Sápmi (SKR 
19/13) 
 
Saken sees i lys av utviklingen i 
Sverige og Finland i kontakt m. 
søsterkirkene, og i lys av 
internasjonale forhold. 

Det forberedes en sak til SKRs møte 
i desember som bla. berører denne 
tematikken.  

Temafeltet følges videre i 2015. 

5.11 
KIRKE-
LIG 
KULTUR-
ARBEID: 
KIRKE-

Det settes av ressurser til samisk kultursatsning 
med særskilt vektlegging av samisk kirkekunst / 
kirketekstiler og samisk kirkemusikk. Samisk 
kirkeråd tilføres en stillingsressurs på feltet (jf 
foreslått stilling pkt 5.2.1). 
 

Bør innfases i 2014 ifm at ny 
stillingsressurs tenkes opprettet 
da. 
 
Stillingen er spilt inn ifm 
Statsbudsjettet 2014. 

Samiske kirkedager hadde et 
betydelig kulturprogram. 
Stilling kom ikke på statsbudsjettet 
2014. Må spilles inn på nytt ifm 
statsbudsj. 2015. 
Administrativ dialog med KRs 
kulturrådgiver innledet. 

Stilling ikke på statsbudsjettet 
2015. Spilles inn statsbudsjett -16. 
 
Samisk kirkekunst tematisert i SKRs 
behandling av sak om kirkerom 
(SKR 25/14) og liturgisk inv. og 
utstyr (SKR 26/14). 

Se pkt 5.9 
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MUSIKK 
OG 
KIRKE-
KUNST 

Kulturrådgiverne til Nord-Hålogaland, Sør-
Hålogaland og Nidaros bispedømmeråd, samt 
Kirkerådets kulturrådgiver, bør ha forpliktelser 
med hensyn til kirkelig kulturarbeid rettet mot 
samisk kirkeliv. 

Ingen oppfølging ennå. Kontakten mot kulturrådgiverne 
har vært sporadisk. Ingen strategisk 
samtale om dette så langt. 

Drøftet problemstillingen m KRs 
kulturrådgiver m intensjon om slikt 
møte. Ikke rukket å følge opp. 
 
Tematiseres på møte med samiske 
rådgivere i  Nidaros, SH og NH 4.12. 

 

5.12  

REKRUT-
TERING 
 

Det bør settes av midler til særskilte 
stimuleringstiltak for å sikre rekruttering og 
stabilisering av bemanningen i samisk kirkeliv i 
tiden som kommer. Det er grunn til å vurdere 
særlige tiltak knyttet til forvaltningsområdet for 
samisk språk. Samtidig bør rekrutteringsarbeidet 
rette seg mot samisk kirkeliv som helhet.   

I 2011 delte SKR ut de siste 
midlene i Fond for utdanning av 
samisk ungdom og avviklet 
fondet. Samtidig kontaktet man 
Sametinget om mulighet for 
stipendordning for 
samisktalende som tar kirkelig 
utdanning. Brev om dette sendt 
mars 2012, og vil etter all 
sannsynlighet vedtas av ST nov 
2012. Jf signal under 
jubileumshelg. 

Sametinget har utlyst 
utdanningsmidler i 2013 for 
samisktalende som tar utdanning 
til prest, kateket, diakon og 
kantor. 
 
SKR har markedsført ordningen. 
 
SKR har sendt brev til Sametinget 
med oppfordring om at ordningen 
videreføres i 2014. 

Sametinget har også i 2014 utlyst 
stipendordning for samisktalende 
som tar utdanning til prest, 
kateket, diakon og kantor. 
SKR har markedsført ordningen. 
SKR har i brev bedt Sametinget om 
å videreføre ordningen i 
2015.Ordningen videreført i forslag 
til Sametingsbudsjett 2015. 

Følges opp videre i 2015. 
 

Det må legges til rette for forskningsprosjekter 
som gir forskningsbasert kunnskap om 
rekrutteringsproblematikken knyttet til samisk 
kirkeliv. Dette vil legge grunnlag for mer 
målrettede rekrutteringsstrategier. 

Ingen oppfølging ennå. Ingen oppfølging. Løftet som aktuell problemstilling 
inn i samtaler om evt. nytt 
rekrutteringsprosjekt for Dnk.  

Må ivaretas i Dnks helhetlige 
rekrutteringsstrategier. 

Det igangsettes et rekrutteringsprosjekt for 
samisk kirkeliv som arbeider med rekrutterings- 
og stimuleringstiltak i tråd med føringene gitt 
ovenfor. FAD oppfordres til å sette av ressurser 
til dette.   
 

Strategiplanen forutsetter 
innfasing i 2013.  
 
Prosjektet er ikke 
kostnadsberegnet i  
strategiplanen. I handlingsplanen 
forutsettes det at det må søkes 
realisert i samarbeid med 
aktuelle institusjoner og 
departement, og at det lages 
prosjektplan der 
prosjektorganisering-, budsjett- 
og finansieringsplan fremgår.  
I lys av Sametingets 
stipendordning fra 2013 kan 
dette vente til 2014.  

Ingen oppfølging i 2013. Løftet som aktuell problemstilling 
inn i samtaler om evt. nytt 
rekrutteringsprosjekt for Dnk. 

Må ivaretas i Dnks helhetlige 
rekrutteringsstrategier. 
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5.13  

KIRKE-
FAGLIG 
KOMPE-
TANSE-
BYGGING
: KIRKE- 
OG 
MISJONS-
HISTO-
RIE OG 
SAMISK 
TEOLOGI 
 

Kompetansebyggingsprosjekt: 3-årig statlig 
finansiert prosjekt med 1 prosjektstilling (100 %). 
Prosjektets mål: 
- Fastsetting av nasjonale minstestandarder 

for alle kirkelige profesjonsstudier med 
hensyn til samiskrelaterte emner.  

- Igangsetting av et 
kompetansehevingsprogram for å styrke og 
kvalitetssikre undervisningskompetanse på 
feltet ved kirkelige utdanningsinstitusjoner.  

 

Strategiplanen forutsetter 
innfasing i 2014. 
 
Prosjektet er ikke 
kostnadsberegnet i  
strategiplanen, og 
handlingsplanen forutsetter at 
det at søkes realisert i samarbeid 
med aktuelle institusjoner og 
departement, og at det lages 
prosjektplan der 
prosjektorganisering,, budsjett- 
og finansieringsplan fremgår.  
 
Prosessen knyttet til videreføring 
av kurset Tro og livstolkning i 
Sápmi i varetar i stor grad 
startfasen av et slikt arbeid. En 
del av samtalen er på sikt å få 
temaene også inn i grunnstudier 
og forskning. Dette tenkes tatt 
tak i når videreutdanningskurset i 
2014 er på plass.  

Dialogen med 
utdanningsinstitusjonene  knyttet 
til videreføring av kurset Tro og 
livstolkning i Sápmi (nå kalt 
«Religioner og livssyn i Sápmi – før 
og nå») har også dreid seg om 
muligheten for på sikt å få temaene 
også inn i grunnstudier og 
forskning.  
 
 

Dialogen med utdannings-
institusjonene (UiT, SA/SH, KUN, 
TF, MF, MHS) knyttet til studiet 
«Religioner og livssyn i Sápmi – før 
og nå» har også dreid seg om 
muligheten for på sikt å få temaene 
inn i grunnstudier og forskning.  
 

Søkes ivaretatt i dialog med 
utdanningsinstitusjonene i 
rammen av studiesamlinger fra 
høsten 2015.  

Et samisk kirkehistorieprosjekt igangsettes med 
henblikk på å få skrevet en samisk kirkehistorie. 
Prosjektet kan organiseres i flere 
underprosjekter. Det forutsettes at samisk 
kirkehistorie behandles i rammen av studiet av 
samisk religionshistorie generelt og med spesielt 
fokus på kirkens rolle. Et slikt prosjekt kan tenkes 
forankret i Institutt for historie og 
religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, som i 
stor grad allerede har dette feltet bygd inn i sine 
strategiske forskningsplaner.  
 

Strategiplanen forutsetter 
innfasing i 2014. 
 
Prosesser er allerede igangsatt. 
Universitetet i Tromsø jobber 
med et Nordnorsk 
religionshistorieprosjekt hvor 
kirkehistorie og samisk 
kirkehistorie blir en vesentlig del. 
Samisk kirkeråd har i 2012 gitt 
UiT kr 35 000 i oppstartsmidler. 
Videre har UiT og SKR arrangert 
et samisk kirkehistorieseminar 
nov 2012, som bidrar i det faglige 
arbeidet.  

Det forutsettes at Universitetet i 
Tromsø har igangsatt arbeidet i 
henhold til planene.   

SKR har etterlyst status for 
fremdriften i prosjektet fra Institutt 
for historie og rel.vit, UiT.  
UiT har signalisert at oppsatt 
tidsplan ikke var realistisk.  
SKR har spilt inn ressursbehov 
forprosjektet i sitt innspill til 
sametingsbudsjettet 2015. Synes 
ikke være søkbare midler til 
formålet i forslaget til 
Sametingsbudsjett 2015. 

UiT planlegger et 1-dags 
skriveseminar 2015 der 
tekstutkast om de samiske 
temaene i bokprosjektet legges 
fram og drøftes. SKR involveres. 
 
Bokutgivelse av memoarer til 
prost em. Kåre Kvammen kan 
belyse viktige deler av nyere 
samisk kirkehistorie. OVF-søknad. 
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Samisk teologi og kristendomsforståelse: 3-årig 
prosjekt. 1 stilling (100 %) koordinert av Samisk 
kirkeråd og Kirkelig utdanningssenter i Nord. 
Prosjektets mål: 
- Etablering av et samisk teologisk nettverk over 
landegrensene med formål om å skape et 
teologisk/kristendomsfaglig nettverk for utvikling 
av arbeidet med samisk teologi og 
kristendomsforståelse. Nettverket holder en årlig 
teologisk konferanse. Kirkelig Utdanningssenter i 
Nord koordinerer prosjektet. 
- Et 3-årig delprosjekt i samisk teologi i kvinners 
perspektiv Det etableres en prosjektgruppe som 
samler samekvinner over landegrensene til 
samtale om problemstillinger som de finner 
relevante for samisk teologi og 
kristendomsforståelse. Gruppen bør bestå av 
personer både med og uten teologisk / 
kristendomsfaglig bakgrunn. 
. Gjennomføring av lokale / regionale 
prosjekter/seminarer.  

Strategiplanen sier ikke om når 
prosjektet skal innfases. 
 
Av ressursmessige årsaker 
knyttet til Samiske kirkedager er 
det ikke aktuelt å starte arbeidet 
med dette før i 2014.  
 

Det har, i tråd med vurderingen for 
ett år siden, ikke vært kapasitet til å 
se spesielt på dette i 2013.  
 
Seminarene på Samiske kirkedager 
kan likevel forstås som bidrag i 
refleksjonen om samisk teologi og 
kristendomsforståelse. Det samme 
gjelder utgivelsen av boka Erkjenne 
fortid – forme framtid. Innspill til 
kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi. 
 
 
 
 
 

Ingen særlig oppfølging i 2014. 
 

Ikke kapasitet til å planlegge 
initiering av et slikt prosjekt i 
2015.  
 
Tematikken kan være relevant å 
bygge inn i planleggingen av tiltak 
på forsoningsfeltet og som en del 
av urfolksarbeidet. Jf pkt 5.9 og 
5.15 
 

5.14  

SAMISK-
KIRKELI
G 
SAMARB
EID OVER 
LANDE-
GRENSEN
E 
 

Samiske kirkedager 2013 gjennomføres som 
toårig prosjekt 2012-2013. 
 

Arbeidet med prosjektet i 2 år. 
Prosjektet er langt framskredet. 
Mesteparten av finansieringen  
og program er på plass. 
 

Samiske kirkedager ble 
gjennomført med ca 500 deltakere 
9.-11. august 2013. Arrangementet 
vurderes som vellykket. 
Arrangementet tok store 
administrative og økonomiske 
ressurser i året 2013, men ga 
viktige synergier mot en rekke 
viktige arbeidsfelter som ungdom, 
gudstjeneste, teologi, kultur, 
forsoning og urfolk.  

Siste evaluering i SKR og 
Programkomiteen våren 2014, og 
regnskap avsluttet i balanse. 
 
PROSJEKTET FULLFØRT. 

Delta i forberedelser av Samiske 
kirkedager 2017. 

Gjennomføre årlige samdrøftingsmøter mellom 
de sentrale samiskkirkelige organene i Norge, 
Sverige og Finland i henhold til 
Enarekonvensjonen. 

Er fulgt opp i rammen av 
planleggingsarbeidet 
/programkomiteen  for Samiske 
kirkedager. 
 

Ikke holdt eget møte for formålet, 
men kan ansees fulgt opp i rammen 
av planlegging og gjennomføring av 
SKD. 

I noen grad ivaretatt i rammen av 
SKDs programkomitemøte i april. 
Sekretariatet har i dialog m søster-
organene i Sv og Fi forsøkt å finne 
tid for møte mellom rådene i 2015. 

Felles rådsmøte mellom 
samiskirkelige organer i No, Sv og 
Fi planlegges holdt i 2014. 

Det settes av prosjektmidler sentralt til styrking 
av samisk kirkeliv over landegrensene på lokalt 
og regionalt nivå.  

Det settes av betydelige midler 
til dette arbeidet av Samisk 
kirkeråd i 2012 og 2013. 
 

Gjennomført ifm Samiske 
kirkedager. 

Regnskapsunderskudd fra 2013 
dekket inn av SKRs OVF-midler i 
2014. 

 

SKKB oppfordres til å videreføre og utvikle sitt 
urfolksrelaterte arbeid i Barentsregionen, med et 
særskilt fokus på samene. 

Dette ivaretas per tiden ifm 
forberedelsene av Samiske 
kirkedager 2013. 
 

SKKB har koordinert russiske 
samers deltakelse på Samiske 
kirkedager. 

SKR har purret SKKB på formålet 
for innsamlet kollekt under SKD så 
beløpet kan overføres. 
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5.15 
URFOLKS
-ARBEID 
 

Samisk kirkeråd tilføres en stillingsressurs på 
feltet (jf foreslått stilling pkt 5.4.5) 
 

Strategiplan har innfasing av 
rådgive til SKR 
(diakoni/kultur/urfolk) i 2014.  
Spilles inn ifm Statsbudsjettet 
2014 

Stillingen kom ikke på 
Statsbudsjettet 2014. Stillingen 
spilles inn ifm Statsbudsjettet 2015. 

Kom ikke på statsbudsjettet 2015.  
Spilles inn ifm statsbudsjett 2016. 
 

Jf. pkt 5.4.5 

Støtte til urfolks rettigheter i sammenhengen 
mellom nasjonale og globale problemstillinger. 
(ikke eksplisitt handlingspunkt, men implisitt i 
planteksten) 

Tjæresandsaken har vært en 
viktig del av SKRs oppfølging av 
urfolksfeltet i 2012. 
 

Side event om «extractive 
industries» (tjæresand og 
gruvedrift)  på global 
urfolkskonferanse i Alta. 

KM vedtok i rammen av sak KM 
09/14 at brudd på urfolks 
rettigheter er blant kriteriene for 
prioriteringer i Den norske kirkes 
menneskerettighetsarbeid. Jf også 
SKR 11/14). 
Mulig oppfølging på SKR-møte i 
des. med sideblikk til 
Grunnlovsjubileum og FNs 
Verdenskonferanse for urfolk. 

 

Delta i det økumeniske urfolksarbeidet. (ikke 
eksplisitt handlingspunkt, men implisitt i 
planteksten) 

Planlagt ekspertmøte m KV i 
Tromsø des 2012 er utsatt og 
flyttes et annet sted. Mål er 
mainstreaming av urfolk i KVs 
menneskerettighetsarbeid rettet 
mot FN i New York. 
 

Ekspertgruppemøte i New York i 
mai. Leder og gen.sekr. på Alta-
konferansen hvor KVs New York 
sekr. også var. 
 
Deltatt på KVs IP Pre-Assembly og 
Assembly. Strategiske føringer for 
ny periode vedtatt. Interimgruppe 
for urfolk utpekt for å bistå i å legge 
rammer for urfolksprogram og 
permanent referansegruppe fra 
høsten 2014. 

Gen.sekr. leder KVs interim-
referansegruppe for urfolk. I 
dialog m KV og det globale urfolks-
nettverket (jf SKR/AU 2/14) er 
forslag til urfolks-program 2014-
2017 ferdigstilt. Vedtak i KVs 
Sentralkomite (juli) gir grunnlag 
for realisering av dette. Besluttet 
at urfolksprogrammet organiseres 
som et «Ecumenical Initiative», og 
permanent ref.gruppe for urfolk i 
KV forventes oppnevnet i desemb.  
 
SKRs leder og gen.sekr. deltok i 
KVs urfolksdelegasjon under FNs 
World Conference on Indigenous 
Peoples i New York i september. 

Bidra til etablering av permanent 
referansegruppe for KVs 
urfolksprogram, og delta i 
aktiviteter. 
 
Samordne det nordiske 
nettverket (No, Sv, Fi, Grønland) 
mot KVs urfolksprogram.  
 
Bidra til at urfolk ivaretas i 
forberedelsene av KVs Sentral-
komitemøte i Trondheim 2016.  
 
Vurdere om tiltak i Norden 2016 
kan defineres inn i KVs 
urfolksprogram. Jf. pkt 5.9 
 

Praksis med å sikre samisk representasjon i Den 
norske kirkes delegasjoner i sentrale 
internasjonale/økumeniske fora videreføres.  

Samisk representasjon til KVs 
generalforsamling okt 2013 er 
sikret.  

Gen.sekr. var delegat på KVs 
generalforsamling i Busan, Sør-
Korea i november. 

Ingen generalforsamlinger i 2014.    

Deler av Den norske kirkes årlige økonomiske 
støtte til KV og LVF øremerkes urfolksarbeidet i 
disse organisasjonene. 

SKR og MKR har øremerket 
midler til dette arbeidet i 2012. 

SKR og MKR har øremerket midler 
til KVs urfolksarbeid i 2013. 
 

SKR og MKR har øremerket midler 
til KVs urfolksarbeid i 2014. 
 

SKR og MKR avsetter OVF-midler i 
2015. 
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Samisk kirkeråd videreutvikler dialogen og 
samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om urfolk i 
bistanden. Det holdes administrative 
kontaktmøter minst 1 gang i året. Med hensyn til 
konkrete bistandsprosjekter bør dialogen i første 
omgang konsentreres om oppfølgingen av 
urfolkstiltak i det sørlige Afrika og Nord-
Russland. Det bør videre drøftes felles strategier 
med hensyn til urfolksprofileringen i Kirkens 
Nødhjelps informasjonsarbeid internt i Den 
norske kirke, for eksempel i forbindelse med 
fasteaksjonen, samt mulig styrking av 
samiskkirkelig involvering i Kirkens Nødshjelps 
arbeid. 

- Dialog med KN i 2011 om 
oppstart av urfolksrelatert 
bistand i Nord-Russland, og SKRs 
gen.sekr hadde møte m den 
ortodokse kirke i saken i Moskva. 
Oppfølgingsmøte m  KN  i fjor 
høst. Etter dette har det ikke 
vært dialog. 
- Russiske urfolksorg. RAIPON 
lagt ned av russiske myndigheter 
nov 2012. Klimaet er vanskelig 
for urfolkrel. prosjekter i 
Russland med utenlands støtte. 
- SKRs gen.sekr. er i 2012 valgt 
inn i Forum for urfolksspørsmål i 
bistanden. Forumet gir mulighet 
for styrket implementering av 
urfolkshensyn f.eks. hos Digni 
(paraply  for kristne 
bistandsorganisasjoner).  

Kontakt m ny gen.sekr. i KN 
opprettet. Enighet om møte 1. 
kvartal 2014 der punktene i 
strategiplanen drøftes.  
 
 
 
 
 
 
SKR er medarrangør av seminar om 
urfolk i kristen bistand 19.11. 
sammen med Forum for 
ufolksspørsmål i bistanden og Digni 
(flere SMM org. er medlem av 
DIgni). 

Ingen oppfølging i 2014.. Dialogen med KN om punktene i 
strategiplanen søkes gjenopptatt 
i 2015. 
 
 

Kirkens Nødhjelp oppfordres til å opprettholde 
et tydelig fokus på urfolk i sitt videre arbeid. 
 

Ingen særlig oppfølging fra SKR så 
langt. 

KN har innarbeidet delfinansiering 
av KVs urfolkskonsulent i sin 
søknad om urfolksmidler fra Norad 
i 2014. 

Kort møte med internasjonal sjef i 
Kirkens Nødhjelp 1.9. om strategier 
mht KVs urfolksprogram.  
Han oppfordret SKR som en av KNs 
oppdragsgivere til å skrive et brev 
med oppfordring om at KN støtter 
KVs urfolksarbeid (ecumenical 
initiative) fra 2015. Brev sendt 
19.11. Tilsvarende mht søknad til 
Norad (jf 2013)  

Følges opp m KN i 2015. 

SMM sentralt og misjonsrådgiverne i Nord-
Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros 
bispedømmer bør i samarbeid med Samisk 
kirkeråd arbeide for å øke andelen av 
urfolksrelaterte misjonsavtaler i Den norske kirke 
generelt og samisk kirkeliv spesielt.  
 

Det har vært forsøkt å finne 
møtetid med SMM i 2012, men 
ikke lyktes. 

SMM rådgivere i Nidaros, SH og NH 
etterlyst synliggjøring og forståelse 
av urfolk i prosjektkataloger hos 
SMM-organisasjonene. SKR hadde 
møte m disse og KRs SMM-ådgiver i 
juni. Deltar på seminar m Digni. 

Ingen oppfølging i 2014. Søkes gjenopptatt i 2015. 

5.16  

STAT-
KIRKE 
REFORM
EN 

Kirkemøtets føringer med hensyn til ivaretakelse 
av samisk kirkeliv (KM 8/07) må følges opp i det 
videre arbeidet med ny kirkelov og kirkeordning. 
Det er behov for en avklaring av både statens og 
Den norske kirkes fremtidige forpliktelser overfor 
samisk kirkeliv, i lys av Grunnloven § 110a, 
sameloven og internasjonal urfolksrett.           

Dette ivaretas i det løpende 
arbeidet med saken.  

Dette ivaretas i det løpende 
arbeidet med saken. 

Dette er i 2014 særlig ivaretatt i 
arbeidet med saken 
«Grunnleggende veivalg», samt i 
egen SKR-sak om folkekirke-
forståelsen i et samisk perspektiv. 
 

Tett oppfølging av kirkeordnings-
prosessene må prioriteres. Jf.   
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 De kirkelige aspektene ved samelovens 
språkregler bør gjennomgås med særlig henblikk 
på bruk av samisk i kirkens fellesskapshandlinger 
(gudstjenester og kirkelige handlinger) og 
videreføring av forpliktelsene knyttet til 
samelovens språkregler ved endrede relasjoner 
mellom stat og kirke.  
 

Departementet har informert om 
at de har dette i mente når de nå 
er i en prosess hvor de 
gjennomgår språkreglene for 
revidering. 

Ingen oppfølging i 2013 Tatt opp m Sametingets språk-
avdeling 22.4. Dep. har oppnevnt 
utvalg H2014 som jobber fram til 
2016. ST sier det kan være aktuelt å 
ha kirkelig representasjon  i 
referansegruppa for prosessen.  
Dep’s høringsdokument «Den 
norske kirke og staten – et tydelig 
skille» forutsetter av sameloven 
videreføres for Dnk. 

Forsøke å etablere kontakt med 
utvalget i 2015. 

5.17 
SAMISK 
KIRKE-
DEMO-
KRATI 
(DEMO-
KRATI-
REFORM) 

Det må arbeides videre med å styrke 
legitimiteten i det samiskkirkelige demokratiet. 
Muligheten for opprettelsen av et samisk 
kirkemøte med visse roller i tilknytning til valg av 
Samisk kirkeråd, bør utredes. 
 

Jf sak SKR 18/12. Samisk kirkeråd 
ba i saken om at strategiplanens 
punkt om samisk kirkedemokrati 
forberedes som egen sak i SKR i 
2013. 

Jf SKR 16/13 og KR 30/13. KR har 
vedtatt at direktøren i samråd med 
SKR utreder muligheten for et 
samisk valgmøte hvert 4. år i tråd 
med intensjonene i strategiplanen. 
Dette skjer med sikte på utprøving 
ved valg i 2019. 
 

Saken ble etterlyst fra KMs talerstol 
ifm KM 05/14, jf. komitémerknad 
10 i møteprotokollen. 
En første skisse er luftet med 
avdelingsdir. i KRs kirkeavdeling. 
Lagt inn blant sakene til SKRs 
marsmøte 2015.  

SKR får sak til 1. gangs behandling 
i mars som gjør rede for 
utredningsløp og gir en første 
skisse av saken. 
  

5.18 
FORVEN-
TNINGER 
TIL 
ARBEIDS-
TAKER- 
OG ARB-
EIDSGI-
VERORG 

Kirkelige arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene anmodes om å 
ivareta samiskkirkelige kompetansebehov i sin 
virksomhet.  
 

Ingen særlig oppfølging så langt Ingen særlig oppfølging så langt. Kursstøtte ifm. gjennomføring av 
EVU-studiet «Religioner- og livssyn 
i Sápmi – før og nå» er luftet m KA 
6.10.. De stiller seg positive til å 
støtte for å legge til rette for 
deltakelse fra KA-sektoren. Det må 
fremmes søknad til KA om støtte 
fra OU-midlene. Videre ta kontakt 
ift ansvarlig for kateketmidler.  

Følges videre opp i 2015 i 
tilknytning til administrativ 
oppfølging knyttet til 
forberedelser av det nevnte 
studiet. 

5.19 
SAMAR-
BEID MED 
LÆSTADI-
ANSKE 
FORSAM-
LINGER OG 
KRISTNE 
ORGANISA
-SJONER 

Det bør arbeides for å opprettholde gode 
samarbeidsrelasjoner til læstadianske 
forsamlinger som en viktig del av og bidragsyter i 
kirkelivet 
 

Ansees som del av SKRs løpende 
arbeid. 

Ansees som del av SKRs løpende 
arbeid. 

  

Ansees som del av SKRs løpende 
arbeid. 
 

 

Samemisjonen signaliserer at produksjon av 
kristent materiell for barn på samisk kan være et 
mulig område for samarbeid m SKR. Videre 
formidling av bibeltekster, liturgistoff, salmer 
m.m. i samarbeid med radio DSF. Behovet for 
bibelstoff til samer i Russland på kildinsamisk. 

Ingen særlig oppfølging i 2012.  Ingen særlig oppfølging i 2013. Ingen særlig oppfølging.  

Norges søndagsskoleforbund. Se om dette 
samarbeidet kan styrkes. 

SKR har hatt administrativ dialog 
om dette knyttet til Sprell 
levende-konseptet. 

Ingen oppfølging i 2013. Ingen oppfølging i 2014  
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