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Sammendrag 
Saken handler om årlig finansiell støtte i tre år (2016-2018) til et samarbeidsprosjekt med formål å 
styrke rekruttering til teologistudiet ved UiT – Norges arktiske universitet. Teologitudiet ved UiT ble 
høsten 2015 foreslått nedlagt, og signaler fra kirkelige aktører om å igangsette et treårig 
rekrutteringsarbeid er et premiss for UiTs vedtak om videreføring av studiet.  

 
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Samisk kirkeråd mener fakultetsstyrets beslutning om å opprettholde teologistudiet ved UiT 
Norges arktiske universitet er svært positivt. Rådet er orientert om at et premiss fra UiTs side 
er at det kirkelig initiativet om etablering av et treårig rekrutteringsprosjekt følges opp. 

 
2. Samisk kirkeråd rår over små drifts- og prosjektmidler, men driver en relevant virksomhet med 

hensyn til rekruttering til teologistudiet ved UiT. Rådet mener det er rom for å yte kr 20 000 i 
årlig finansiell støtte til prosjektet, og ber dessuten sekretariatet om å finne måter der et slik 
rekrutteringsarbeid integreres i sekretariatets løpende virksomhet. Generalsekretæren bes 
følge dette opp. 

 
3. Med hensyn til 2016 bes generalsekretæren, i forbindelse med budsjettrevideringen, om å 

finne kr 20 000 av årets OVF-midler som kan omdisponeres til rekrutteringsprosjektet. 
Generalsekretæren bes om å legge til grunn et årlig tilskudd på kr 20 000 når forberedelse av 
saken om OVF-tilskudd for 2017 og 2018 skal forberedes.  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd SKR 10/16 

Gáivuotna - Kåfjord, 07.-08. mars 
2016 
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 Saksorientering 

 

Bakgrunn 
Saken handler om at Samisk kirkeråd forplikter seg på å yte en årlig finansiell støtte i tre år (2016-
2018) til et kirkelig initiert rekrutteringsprosjekt for å styrke rekruttering til teologistudiet ved UiT – 
Norges arktiske universitet.  
 
I fjor høst ble det kjent at det forelå konkrete planer om å legge ned teologistudiet ved Institutt for 
historie og religionsvitenskap (IHR) ved UiT – Norges Arktiske universitet. I tillegg til liten oppslutning 
om studet, ble det dessuten vist til tilsynelatende manglende kirkelig interesse i nord for å bidra til 
rekruttering til studiet. 
 
Det har de siste månedene vært mobilisert for å vise at så ikke er tilfelle, med kontakt mellom Kirkelig 
utdanningssenter nord (KUN), Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer, Samisk kirkeråd og 
IHR.  
 
Det har vært forsikret at det er vilje til å gjøre noe for å stryke rekrutteringsinnstatsen til studiet. I lys 
av nye signaler utsatte fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og 
lærerutdanning (HSL) behandlingen av saken i desember.  
 
Til HSL-fakultetsstyrets behandling 29. januar d.å. forelå et innspill hvor det ble signalisert tydelig at 
kirkelige aktører hadde vilje til å mobilisere rundt kr 500 000 årlig i tre år (2016-2018) til arbeid for å 
styrke rekrutteringen til teologistudiet. På bakgrunn av dette gjorde HSL fakultetet et positivt vedtak 
om å opprettholde teologistudiet under forutsetning av at rekrutteringsprosjektet ble 
iverksatt.  Universitetsstyret fant at vedtaket sto for seg selv, og at en ikke trengte gjøre ytterligere 
vedtak i saken. I uke 7 fikk KUN beskjed fra universitetet om at studiet ble opprettholdt.  
 
Brev fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd av 21.12.2015 med orienering om AU-vedtak i Nord-
Hålogaland bispedømmeråd, Notat av 14.01.2016 fra KUN til Fakultetsstyret om 
rekrutteringsstrategier og e-post av 23.02.2016 fra KUN til de to nordligste bispedømmeråd og 
biskoper, Samisk kirkeråd og IHR gir relevant informasjon i saken. 
 
19. februar d.å. var det møte mellom representanter fra KUN, Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 
Samisk kirkeråd og IHR der det var enighet om å samarbeide om et rekrutteringsprosjekt i tråd med 
signalene gitt (Sør-Hålogaland bispedømme hadde ikke anledning til å delta). KUN ble bemyndiget til å 
koordinere prosjektet, og en første oppgave er å kartlegge sikker finansiering. De enkelte 
samarbeidspartene er spurt om å gi tilbakemedling om dette i e-posten fra KUN av 19. februar.  
SKRs generalsekretær har i møtene i saken vært tydelig på at det ikke er realisme i at rådet yter større 
midler inn i prosjektet. Forslaget i e-post av 19. februar er på kr 20 000 årlig fra Samisk kirkeråd.  
 
Jeg er jo enig i dette er prinsipielt krevende. Men fra mitt ståsted er det også prinsipielt krevende at 
ingen av de andre utdanningsinstitusjonene viser større vilje til å ivareta samisk kirkelivs særlige 
kompetansebehov som i Strategiplan for samisk kirkeliv også er urfolksrettslig begrunnet (kap 5.13). 
Det er i lys av en slik prinsipiell tenkning at teologistudiet ved UiT er så viktig for oss, og som etter mitt 
syn ikke bør skape presedens. Jeg har lagt inn et resonnement om dette i sakspapiret (skrevet fort 
riktignok).  
 
Det kan på den ene siden settes prinsipielle spørsmålstegn ved at et sentralkirkelig organ går inn i et 
rekrutteringsprosjekt for en enkelt teologisk utdanningsinstitusjon i Norge. På den annen side er det 
også prinsipielt krevende at utdanningsinstitusjonene generelt viser liten vilje til å ivareta samisk 
kirkelivs særlige kompetansebehov. Disse er løftet frem i Strategiplan for samisk kirkeliv ut fra en 
urfolksrettslig begrunnet (kap 5.13). 
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UiT har særlige forutsetninger til å ivareta dette. I lys av dette mener sekretariatet at det både lar seg 
forsvare, og at det er i SKRs interesse å yte finansiell støtte til et rekrutteringsprosjekt for styrket 
rekruttering til teologistudiet ved UiT. Generalsekretæren mener også at det er mulig å yte en 
administrativ merverdi inn i prosjektet ved å integrere rekrutteringsstrategiene i Samisk kirkeråds 
løpende administrative virksomhet. 

 
Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Saken medfører at SKR binder seg til å sette av kr 20 000 årlig i prosjektmidler til prosjekt om 
rekruttering til teologistudiet ved UiT Norges arktiske universitet, samt søker å inkludere 
rekrutteringsstrategier til studiet i sin løpende administrative aktivitet.  


