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Oppfølging revidering av Strategiplan for samisk 
kirkeliv 
  

 

Sammendrag 
Framdriftsplan for arbeid med revidering av Strategiplan for samisk kirkeliv legges fram for 
Samisk kirkeråd. Det legges opp til høring om forslag til ny strategiplan innen utgangen av 
juni 2018, og med behandling i ekstraordinært møte i Samisk kirkeråd i forkant av høringen.  
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Samisk kirkeråd ber om at Strategiplan for samisk kirkeliv blir lagt frem for rådets behandling 
innen frist for utsending av høring 1 april 2018. 
Samisk kirkeråd behandler saken i ekstraordinært møte **.**.18. 
 
 
 
 
 

Saksorientering 
 
 

Bakgrunn 
Strategiplan for samisk kirkeliv skal som vist i SKR 18/17 revideres.  
 
Planutkastet skulle etter planen behandles av Samisk kirkeråd på dette møtet. På 
grunn av uforutsette hendelser så har sekretariatet dessverre ikke klart et utkast som 
kan behandles av rådet nå. Sekretariatet ber om at Samisk kirkeråd fastsetter ny 
møtedato for et ekstraordinært møte slik at de kan behandle denne saken før 1. april. 
 
Planen vil ha en tredeling, der generell del inneholder videreføring fra gammel 
Strategiplans generelle del inklusive prinsipielle føringer.  



  
Generell del:  
Samtlige deler i Strategiplan for samisk kirkelivs generelle del revideres, med unntak 
av innledning og sammendrag med oversettinger som skrives ny etter at ny plan i sin 
helhet er vedtatt. Revideringen tar kun sikte på å oppdatere informasjon, og vil 
således ikke ha store endringer i materialet. Denne delen skal være ferdig innen 
utgangen av mars 2017.  
Handlingsdel:  
Denne delen skrives om og vil i stedet for tiltak ha strategier og mål. Nye 
målsettinger for ny planperiode, samt en forklarende tekst og tilhørende strategier 
inndelt i kapitler ut fra fagområder. Handlingsdelen har både mål for hvilken status 
samisk kirkeliv skal ha ved utløpet av planperioden, samt strategier for hvordan 
dette skal kunne oppnås.  
 
Ressursdel:  
Det vil også bli laget en ressursdel. I denne delen vil det være ulike ressurser til bruk i 
menigheter og bispedømmer, slik at de skal kunne legge inn samiske gudstjenester, 
trosopplæringstiltak etc. i sine virksomhetsplaner. Gode eksempler på arbeid med 
samisk kirkeliv både, store og små tiltak som samlet sett gir vekst til samisk kirkeliv 
kan være med på å gi inspirasjon til menigheter I tillegg vil det for eksempel være en 
oversikt over sentrale flaggdager, slik at de menighetene som har kjøpt inn det 
samiske flagget har en anledning til å markere disse dagene.   
 
Framdriftsplan:  
Fullstendig utgave av forslag til revidert Strategiplan for samisk kirkeliv for perioden 
2019-2029 foreligger innen utgangen av februar 2018.  Denne legges så fram for 
behandling hos Samisk kirkeråd innen utgangen av mars 2018.   
Planen sendes ut på høring tidlig april, med høringsfrist i juni. Dette sendes da til 
biskoper, bispedømmeråd, proster i de tre nordligste bispedømmer, menigheter i 
forvaltningsområdet for samisk språk, samt Saemien åålmege. I tillegg vil høringen 
legges åpent ut på kirken.no der de som ønsker det, kan komme med høringssvar 
innenfor gitt frist.  
Strategiplan for samisk kirkeliv skal videre til Kirkerådets møte 12-14 september, for 
videre behandling og klargjøring til KM sak i 2019. 
 
Ulike relevante innspillsgivere:  
Sekretarieatet har i arbeidet sitt fått innspill fra følgende møter/ressurspersoner: 
 

 Samisk kirkeråd i rådsmøte på Fauske  

 Innspillsrunde med frammøtte på møte i forbindelse med Samisk kirkeråds 
møte i Tana. 

 Samisk ungdomsutvalg (SUNG) i møte i Oslo 2 og 3 februar 

 Rådgivere for samisk kirkeliv i de tre nordligste bispedømmer: Brita Bye (Sør-
Hålogland) Vigdis Aandreaa Aakre (Nidaros) Karl Yngve Bergkåsa (Nord-
Hålogaland) 

 Ressursgruppe oppnevnt fra tre prostier samt Saemien åålmege: Indre 
Finnmark prosti (Anne Marit Eira Anti), Saemien Åålmege (Bertil Jönsson), 
Ofoten prosti (Anna Kuoljok) og Nord-Troms Prosti (Karstein Mortensen).  

 Ressursggruppe Kirkerådet: Ole Inge Bækkelund (kirkeordning) Kristin 
Frydenlund (BUT-seksjon), Einar Tjelle (Mellomkirkelig råd) 

 
 

 



  

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Dette medfører konsekvenser med innkalling og konsnader knyttet til ekstraordinært møte i 
Samisk kirkeråd. Dette tas innenfor Samisk kirkeråds ordinære driftsbudsjett. 
 
 


