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Leder Sara Ellen Anne Eira åpnet møtet torsdag. Morgenandakt første dag ble holdt av Siri Broch 

Johansen. Olav Øygard holdt morgenandakt andre dag. Samisk kirkeråd møtte den lokale menigheten i 

et møte dag 1 hvor saker som berørte menigheten angående samiske saker ble drøftet. Samisk 

kirkeråd deltok i en aftensangsgudstjeneste med nattverd torsdags kveld. Olav Øygard lyste 

velsignelsen etter møtets slutt fredag.  
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SKR 15/17 Protokoller_____________________________________________________________ 

 
Sammendrag 
 
1. Samisk kirkeråd møte i Snåase – Snåsa 15.-16.mars 2017 
2. Samisk kirkeråds ekstraordinært møte i Tromsø – 23. mai 2017 
3. Samisk kirkeråds arbeidsutvalgs møte – telefonmøte 22. mars 2017 
4. Samisk kirkeråds arbeidsutvalgs møte – Tromsø – 7. mars 2017 
 
 
 
Vedtak 
 

1. Samisk kirkeråd godkjenner protokollene 1 og 2 

2. Samisk kirkeråds møte tar SKR-AUs protokoller til orientering 

 

SKR 16/17 Referatsaker____________________________________________________________ 

 

Sammendrag 

1. Kirkerådets møte 12. – 14. juni 2017 

2. Kirkerådets møte  23. mars 2017 

3. Mellomkirkelig råds møte 9.-10. mars 2017 

4. Gudstjenstekomité Samiske kirkedager 2017 5. juni 2017 

5. Gudstjenstekomité Samiske kirkedager 30.-31.mars 2017 

6. Programkomité referat Samiske kirkedager 3. mai 2017 

7. Gudstjenstekomité Samiske kirkedager 28. februar 2017 

8. Styringsgruppe Samiske kirkedager 28. mars 2017 

9. Styringsgruppe Samiske kirkedager 7. juni 2017 

10. Gudstjenstekomité Samiske kirkedager 23. – 24 januar 2017 

11. Barne- og ungdomskomité Samiske kirkedager 28. februar 2017 

12. Samisk kirkeråds ungdomsutvalgs møte 30. juni – 1. juli 2017 

 

 



 

 

 

 
 
Vedtak 

Samisk kirkeråd tar referatene til orientering  

 

SKR 17/17 Orienteringssaker __________________________________________________ 

 

Sammendrag 

 

I Muntlige orienteringer 
 
1. Ny ansettelse i Samisk kirkeråds sekretariat 
2. Sørsamisk bibeloversettelse – møte i styringsgruppa 1.9.17 
3. Misjonskonferanse i Arusha, 8.-13.mars -  samarbeid mellom Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd 
om samisk deltagelse 
2. Foredrag om samisk kirkeliv for prostene i Sør-Hålogaland 
3. Kurs på fagdagene Nord-Hålogaland bispedømme, implementering av Plan for samisk 
trosopplæring, 31.mars 
4. Møte med Nidaros bispedømme – oppfølging av Strategiplan for samisk kirkeliv. 16.august 2017 
5. Årlig administrativt møte med Sametinget 
6. Årlig møte med Bibelselskapet om samisk bibeloversettelse 
 
II Skriftlige orienteringer:  
 
1. Unntakstilstand på Mindanao – Filippinene. 31. mai 2017 
2. Uttalelse fra Den norske kirke ved Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd om etiske retningslinjer for 
Statens pensjonsfond utland. Brev. 27. april 2017 
3. Oppdatering om møte i det økumeniske urfolksnettverkets referansegruppe tilknyttet Kirkenes 
Verdensråd.  E-post - 6. juni 2017   
4. Interfaith rainforest initiative, uttalelse 21. juni 2017 
5. Høring om forslag til generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. 14. juni 2017 
6. Invitation to amplify the voices of indigenous peoples in tropical forests, 23. august 2017 
7. Koralbok for sálbmagirji – tilsagn fra Kulturrådet 19. april 2017 
8. Koralbok for sálbmagirji – tilsang fra Sametinget. 5. juli 2017 
9. Budsjettinnspill -  Sametinget, brev 7. juni 2017 
10. Samisk kirkeråds ungdomsutvalgs deltagelse på Ungdommens kirkemøte 2017.  
 
III Medieutklipp 
 

 

Vedtak:  

Samisk kirkeråd tar sakene til orientering 

 



 

 

 

 
 
SKR 18/17 Revidering av Strategiplan for samisk kirkeliv_____________________________________ 

 

Sammendrag 

Et viktig ledd i ny strategiplan er formuleringen av nye målsettinger for arbeidet med samisk kirkeliv. 

Tidligere målsettinger revideres og endres, eller erstattes av nye målsettinger med bakgrunn i status 

for samisk kirkeliv i dag. I denne omgang legges dette fram som en drøftingssak for videre arbeid i 

sekretariatet.  

 

Vedtak  

Innspill fra Samisk kirkeråd tas med i videre arbeid med ny Strategiplan for samisk kirkeliv.  

 

 

SKR 19/17 Samisk kirkelig valgmøte _________________________________________________ 

 

Saken er en oppfølging av KM 14/11 Strategiplan for samisk kirkeliv. Samisk kirkelig valgmøte vil velge 

samiske representanter til bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer og 

nominere medlemmer til Samisk kirkeråd. De nominerte vil så bli formelt valgt av Kirkemøtet. 

Utgangspunktet til utredning om et samisk valgmøte i Den norske kirke er at elektorordningen ikke 

fungerte tilfredsstillende demokratisk eller praktisk. Behov for en ordning som erstatter denne har 

vært stor. 

Valgmøtet vil også være en møteplass for samisk kirkeliv i Norge hvor både menighetsansatte, frivillige 

og andre kan treffes. Møtet kan gi uttalelser om saker som angår samisk kirkeliv.  

Planen er at det kirkelige valgmøtet skal opprettes til kirkevalgene i 2019. 

 

Vedtak 

 

1. Samisk kirkeråd anbefaler at Kirkerådet vedtar at det skal fremmes en sak for Kirkemøtet i 2018 om 

opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i 2019. Samisk kirkelig valgmøte skal velge samisk 

representant til bispedømmerådet i Nord - Hålogaland og Sør-Hålogaland. Samisk kirkelig valgmøte 

skal videre nominere kandidater til Samisk kirkeråd. 

2. Samisk kirkeråd anbefaler at for å være valgbar til Samisk kirkelig valgmøte og til verv i samisk 

kirkeliv så skal man som en hovedregel oppfylle kriteriene for å bli registrert i Sametingets 



 

 

 

 
 
valgmanntall. I tillegg bør andre som har eller har hatt et langvarig engasjement for samisk kirkeliv 

og/eller samfunn være valgbare. Samisk kirkeråd skal kunne fastsette hvilke kriterier som skal ligge til 

grunn for en slik inkludering og skal i tvilstilfeller kunne avgjøre om en person oppfyller vilkårene for 

valgbarhet 

3. Samisk kirkeråd ber om at Kirkerådet igangsetter arbeid for å utarbeide retningslinjer for Samisk 

kirkelig valgmøte. I retningslinjene bør det stå hvem som er valgbar til Samisk kirkelig valgmøte og til 

verv i samisk kirkeliv. 

4. Samisk kirkeråd ber Kirkerådet arbeide opp mot sentrale myndigheter slik at finansieringen av 

kirkevalgene økes slik at Den norske kirke kan styrke valgene av samiske representanter til de 

sentralkirkelige og regionale rådene. Dette er viktig for at Den norske kirke som Norges folkekirke kan 

legge til rette for et samisk-kirkelig selvstyre.  

5. Samisk kirkeråd anbefaler at man evaluerer Samisk kirkelig valgmøte etter Kirkevalgene i 2025. 

6. Samisk kirkeråd anbefaler at dagens regelverk for valg av samiske representanter beholdes dersom 

det ikke blir finansiering av Samisk kirkelig valgmøte.  

 

 

SKR 20/17 Prioriteringer til årsplan_____________________________________________________ 

 
 
Sammendrag 
 
Administrasjonen har startet arbeidet med å lage utkast til årsplan 2018. Til grunn for arbeidet ligger 
først og fremst Den norske kirkes visjonsdokument Mer himmel på jord, Strategiplan for samisk 
kirkeliv og Plan for samisk trosopplæring til grunn. I forbindelse med arbeidet ber vi Samisk kirkeråd 
om innspill på prioriteringer for 2018. Saken er ingen vedtakssak nå. 
 

Vedtak 

Ingen vedtak ble gjort. Saken ble drøftet, administrasjonen har notert seg innspill fra rådet. 

 

 

 

SKR 21/17 Oppnevning av konsultativt medlem i Nemd for gudstjenesteliv______________________ 

 

Sammendrag 

 

Nemnd for gudstjenesteliv i Den norske kirke (NFG) er et rådgivende fagorgan for Kirkerådet  



 

 

 

 
 
og rapporterer til Kirkerådet. NFGs arbeidsområde er kirkens gudstjenesteliv som omfatter spørsmål 

vedrørende kirkens liturgi, hymnologi, liturgiske klær/utstyr og økumenisk gudstjenestekontakt.  

 

Nåværende periode for NFG går ut i 2017 og Kirkerådet skal oppnevne ny nemd. Samisk kirkeråd skal i 

henhold til statuttene oppnevne et konsultativt medlem til NFG. I siste periode har Per Oskar Kjølaas 

vært oppnevnt fra Samisk kirkeråd.  

 

Samisk kirkeråds sekretariat har forespurt Per Oskar Kjølaas som har sagt seg villig til å stille som 

kandidat som konsultativt medlem i Nemnd for gudstjenesteliv.  

 

Vedtak 

 

Samisk kirkeråd oppnevner følgende person som konsultativt medlem i Nemnd for gudstjenesteliv 

  

- Per Oskar Kjølaas  
 

 

 

 

SKR 22/17 Oppnevning av medlem i stiftelsen Nuorttanaste_________________________________ 

 

Styret i Stiftelsen Nuorttanaste oppnevnes av Samisk kirkeråd, Indre Finnmark Prosti og Norges 

Samemisjon. Nåværende styre ble valgt for perioden 2014-2018. På grunn av Samisk kirkeråds faste 

representant i stiftelsen Nuorttanaste gikk bort i juni blir det oppnevnt nye representanter resten av 

perioden.  

 

Vedtak 

 

Følgende personer oppnevnes som Samisk kirkeråds representant i styret i stiftelsen Nuorttanaste:  

 

-Styremedlem: Kirsten Isaksen 

-Varamedlem: Ante Bals 



 

 

 

 
 
SKR 23/17 Endring av statutter for Samisk kirkeråds ungdomsutvalg____________________________ 

 

 
Sammendrag  

 
Med bakgrunn i saken om opprettelsen av SUNG (SKR 33/16) kommer det et forslag fra SUNG om 

endring av statutter. Ved gjennomgang av statuttene viste det seg flere utfordinger som både ble 

påpekt av Ufung og av SUNG selv, og et nytt forslag er utarbeidet som gjort rede for i saken. 

 

Vedtak 

Samisk kirkeråd vedtar statutter for SUNG i tråd med endringer redegjort for i saken. 

 

Følgende endringer ble vedtatt:  

 

(1. Ingen endringer) 

2. Sammensetning  
SUNG består av inntil sju representanter  
med vararepresentanter:  
 
Endres til: SUNG består av inntil sju representanter. 

 

a) Ingen endringer 

 

b) En leder oppnevnt av Samisk kirkeråd og en representant oppnevnt av Samisk kirkeråds 

administrasjon. Representanten fra Samisk kirkeråds administrasjon skal fungere som 

utjevningsmandat for å sikre spredning på kjønn, alder, geografisk tilhørighet og 

språkområdetilhørighet, samt bredde i teologisk ståsted. 

 

Endres til: To representanter oppnevnt av Samisk kirkeråds administrasjon. Representantene fra 

Samisk kirkeråds administrasjon skal fungere som utjevningsmandat for å sikre spredning på kjønn, 

alder, geografisk tilhørighet og språkområdetilhørighet, samt bredde i teologisk ståsted. 

 

c) Representanter fra Nord-Hålogaland og Nidaros velges i partallsår. Sametingets representant 

oppnevnes for to år om gangen i partallsår. Samisk kirkeråds utjevningsmandat velges partallsår eller 

ved behov.  



 

 

 

 
 
Endres til: Samisk kirkeråds utjevningsmandater utnevnes fortrinnsvis i partallsår eller ved behov.  
Representanter fra Sør-Hålogaland og Oslo velges i oddetallsår.  

 

 

3. Møter 

SUNG bør møtes minst tre ganger årlig. Ett møte bør være sammen med UFUNG. Møtene bør om 

hensiktsmessig spres geografisk mellom bispedømmene.Vara får alltid innkalling, men møter kun ved 

behov.SUNG vedtar selv nærmere regler og forretningsorden for gjennomføring av møtene utover det 

som reguleres i statuttene. SUNG vedtar også regler for valgav nominasjonskomitè. 

Endres til: SUNG bør møtes minst tre ganger årlig. Ett møte bør være sammen med UFUNG. Møtene 

kan om hensiktsmessig spres geografisk mellom bispedømmene. SUNG vedtar selv nærmere regler og 

forretningsorden for gjennomføring av møtene utover det som reguleres i statuttene. SUNG vedtar 

også regler for valg av leder og nestleder. 

 

(4. Ingen endringer) 

 

5. Valg av leder 

 

Valg av leder og nestleder til SUNG gjennomføres ved at SUNG oppretter en nominasjonskomitè som i 

samarbeid med Samisk kirkeråds adminstrasjon setter opp forslag til aktuelle lederkandidater, og 

deretter velges en kandidat til vervet av Samisk kirkeråd. SUNG velger selv nestleder. 

Endres til: SUNG velger leder og nestleder ut fra gjeldende reglement, se pkt. 3. Disse skal ha en 

funksjonstid på to – 2 år.  

 

 

 

 

SKR 24 / 17 Søknad fra Dolstad menighet - prosjektmidler samisk salmesang_____________________ 

 

Sammendrag 

 

Samisk kirkeråd har i 2017 utlyst 90 000 kr til salmesangtreff. Tilsammen var det kommet tre søknader 

til søknadsfristen. Målet med tiltaket er å stimulerer til at flere menigheter skal ta i bruk og synge 



 

 

 

 
 
samiske salmer fra hele Sápmi, og at salmesangtradisjonene i de ulike områdene blir tatt vare på og 

videreført. 

Vedtak 

Dolstad menighet tildeles 20 000 kr i tilskudd til tiltaket Kurs i samisk salmesang. Prosjektet skal 

gjennomføres innen utgangen av 2018. Dersom tiltaket blir vesentlig endret fra prosjektbeskrivelsen, 

skal Samisk kirkeråd godkjenne endringene. Ved prosjektslutt skal det leveres rapport og regnskap for 

tiltaket. 

 

SKR 25/17 Søknad fra Kautokeino menighet – prosjektmidler samisk salmesang__________________ 

 

Sammendrag 

Samisk kirkeråd har i 2017 utlyst 90 000 kr til salmesangtreff. Tilsammen var det kommet tre søknader 

til søknadsfristen. Målet med tiltaket er å stimulerer til at flere menigheter skal ta i bruk og synge 

samiske salmer fra hele Sápmi, og at salmesangtradisjonene i de ulike områdene blir tatt vare på og 

videreført. 

 

Vedtak  

 

Kautokeino menighet tildeles 20 000 kr i tilskudd til tiltaket Samisk salmesang . Prosjektet skal 

gjennomføres innen utgangen av 2018. Dersom tiltaket blir vesentlig endret fra prosjektbeskrivelsen, 

skal Samisk kirkeråd godkjenne endringene. Ved prosjektslutt skal det leveres rapport og regnskap for 

tiltaket. 

Når det gjøres opptak i forbindelse med treffene så ber vi dere om å opplyse om det før opptak gjøres 

slik at personer som evt. ikke ønsker at deres stemme skal høres kan synge lavt. Samisk kirkeråd ber 

også om at dere sender oss kopi av opptakene. 

 

 

SKR 26/17 Søknad fra Kautokeino menighet – prosjektmidler samisk salmesang 

 

Sammendrag 

Samisk kirkeråd har i 2017 utlyst 90 000 kr til salmesangtreff. Tilsammen var det kommet tre søknader 

til søknadsfristen. Målet med tiltaket er å stimulerer til at flere menigheter skal ta i bruk og synge 

samiske salmer fra hele Sápmi, og at salmesangtradisjonene i de ulike områdene blir tatt vare på og 

videreført. 

 



 

 

 

 
 
Vedtak 

Kautokeino menighet tildeles 20 000 kr i tilskudd til tiltaket Salmesangtreff for ungdom. Prosjektet skal 

gjennomføres innen utgangen av 2018. Dersom tiltaket blir vesentlig endret fra prosjektbeskrivelsen, 

skal Samisk kirkeråd godkjenne endringene. Ved prosjektslutt skal det leveres rapport og regnskap for 

tiltaket.  

Følgende krav stilles til de tildelte midlene:  

- Det settes en øvre grense for hvor mye av støtten som kan brukes til administrative utgifter. Opptil 

1500 kr av støtten kan brukes til administrative utgifter i forbindelse med salmetreffene.  

- Støtten kan ikke brukes på tiltak som kun er rettet mot konfirmanter. Det skal både i planlegging av 

og informasjon om tiltaket legges til rette for at salmesangtreffene er åpne for all ungdom. Det betyr 

blant annet at treffene ikke kan legges til tider hvor det ikke er mulig for andre ungdommer å delta. 

(for eksempel på dagtid i forbindelse med øvrig konfirmantundervisning, eller i forbindelse med 

konfirmantleir).  

- Kautokeino menighet bes å inkludere ungdommer i både planlegging og gjennomføring av tiltaket.  

 

 

SKR 27/17 Fullmakt til Samisk kirkeråds arbeidsutvalg_______________________________________ 

Da det står igjen kr 30 000 av de avsatte prosjektmidlene vedtar Samisk kirkeråd at midlene blir lyst ut 

i en ekstraordinær søknadsrunde.  

Samisk kirkeråd gir Samisk kirkeråds arbeidsutvalg fullmakt til å behandle resterende midler.  


