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Samisk kirkelig valgmøte - høringsnotat

Sammendrag
Et samisk kirkelig valgmøte tenkes etablert i forbindelse med kirkelige valg 2019. Kirkerådet
har bedt om en utredning av dette i sak KR 49/13 og sagt at «[u]tredningen bør vektlegge
intensjonene i Strategiplan for samisk kirkeliv og hvilke roller et slikt møte kan ha, blant annet
for styrking av det samiskkirkelige demokrati.»
Samisk kirkeråd har behandlet saken 4 ganger tidligere (SKR 5/15, SKR 36/15, SKR 7/16 og SKR
16/16). Saken behandles nå siste gang. Nå skal endelig høringsutkast vedtas og sendes videre
til Kirkerådet for behandling der, før den sendes på høring fjerde kvartal 2016.
Tidligere har Samisk kirkeråd drøftet følgende delproblemstillinger i høringsnotatet:
1. Hva er det prinsipielle grunnlaget for etablering av et samisk kirkelig valgmøte?
2. Hvilke kirkelige valg skal samisk kirkelig valgmøte ha en rolle i forhold til og hvordan?
3. Hva er valgmøtets øvrige funksjoner?
4. Hvordan skal valgmøtet sammensettes og hvordan oppnevnes delegatene?
5. Hva er anbefalt nominasjonsprosess for de valgene som skal foretas?
6. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene
Disse spørsmålene er besvart i høringsutkastet som er vedlagt denne saken.
Det som nå gjenstår er å drøfte hvordan man skal få inn forslag til kandidater som kan
nomineres. Første spørsmål er om det skal opprettes et valgråd og en nominasjonskomite for
Samisk kirkelig valgmøte. Neste spørsmål er hvilken funksjon Samisk kirkelig valgmøte har mot

Kirkemøtet. I tillegg gir vi eksempler på hva møtet også kan brukes til utover valgene. Et viktig
poeng er at møtet også kan brukes til samling om Guds ord.

Saksorientering
Bakgrunn
Saken gjelder utredning av et samisk kirkelig valgmøte som tenkes etablert i forbindelse med
de kirkelige valg 2019. Kirkerådet har i sak KR 49/13 bedt om en slik utredning:
“Kirkerådet ber direktøren i samarbeid med Samisk kirkeråd utrede behovet for opprettelse
av et valgmøte som avholdes hvert 4. år. Utredningen bør vektlegge intensjonene i
Strategiplan for samisk kirkeliv og hvilke roller et slikt møte kan ha, blant annet for styrking av
det samiskkirkelige demokrati.»
Formålet med saken som nå legges fram for Samisk kirkeråd er å ferdigstille et høringsnotat
som sendes på høring fjerde kvartal 2016.
Saken inneholder komplekse problemstillinger og er en modningssak. Saken har vært til
behandling i Samisk kirkeråd 4 ganger tidligere (SKR 5/15, SKR 36/15, SKR 7/16 og SKR 16/16).
Det at saken har blitt behandlet så mange ganger av Samisk kirkeråd viser at denne saken har
utviklet seg i en prosess frem til endelig utkast. I en slik prosess kan også problemstillinger
som tidligere har vært drøftet, måtte tas opp igjen som følge av sakens fremgang. I denne
omgang er det behov for å se litt nærmere på innhenting av kandidater og nomineringen av
kandidater, og hvordan de praktisk kan gjennomføres for å sikre samer økt selvbestemmelse i
Den norske kirke, noe som er målet med Samisk kirkelig valgmøte.
Fra tidligere behandlinger av denne saken er det lagt opp til at nomineringen av samisk
representant til Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmeråd skal gjøres av bispedømmerådenes
nominasjonskomiteer, men at selve valget av representanten gjøres av Samisk kirkelig
valgmøte (SKV). Samisk representant til Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmeråd skal velges
av delegatene fra henholdvis Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmer. For Nidaros
bispedømmeråd gjøres nomineringen av bispedømmerådets nominasjonskomite, mens valget
gjøres av medlemmene i Saemien Åålmege. Siden ikke alle delegatene skal delta i valget av de
forskjellige representantene er det viktig å utarbeide klare retningslinjer for hvordan valgene
praktisk skal gjennomføres under valgmøtet.
Til Samisk kirkelig valgmøte (SKV) er det behov for å opprette et organ som får ansvaret for å
lede arbeid med valgene og å rapportere til Kirkemøtet om vedtak som er gjort. Det er også
behov for å opprette en gruppe som skal gå igjennom innsendte forslag, og lage et forslag som
SKV skal ta stilling til. Ut fra et demokratisk hensyn er det viktig at ikke de samme personene
sitter i disse to gruppene. Til tross for at SKV er et nominasjonsorgan, så har vi valgt å kalle de
for henholdsvis valgråd (leder arbeidet med valget) og nominasjonskomite (foreslå kandidater
utfra innsente forslag), med henvisning til at de skal følge de samme retningslinjer som
bispedømmerådenes valgråd og nominasjonskomiteer.

Når det er ett organ som nominerer kandidatene vil det lettere klare å ta hensyn til kjønn,
geografisk fordeling, alder, kirkepolitisk orientering etc. Det vil være en styrke for
legitimiteten at kandidatene til et Samisk kirkeråd er nominert av samer. I tillegg til å
nominere kandidatene til Samisk kirkeråd, må valgkomiteen også nominere medlemmer til ny
valgkomite og andre samiske kirkelige verv som skal velges under SKV.
Det er viktig å være klar over at Samisk kirkelig valgmøtes (SKV) funksjon opp mot Kirkemøtet
er en nominasjonskomite. Derfor må man vurdere hvordan rollen til SKV blir mot Kirkemøtet
eller mot Kirkemøtets ordinære nominasjonskomite. Ut fra et samisk
selvbestemmelsesprinsipp er det viktig at man her kan være fleksibel med tanke på en
sameksistens av to nominasjonskomiteer, samtidig som det er viktig at man har klare
retningslinjer for arbeidet til disse to komiteene.

Forslag til vedtak
Samisk kirkeråd vedtar forslag til høringsdokument med høringsspørsmål, og sender saken
videre til Kirkerådet for vedtak.
I god tid før valgmøtet må det utarbeides retningslinjer for utnevning av delegater,
nominering av kandidater og for den praktiske gjennomføringen av valget. Disse
retningslinjene må utarbeides i en egen prosess etter at vedtaket om opprettelsen av Samisk
kirkelig valgmøte er gjort.

Administrative/økonomiske konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene som beskrives i fortsettelsen knytter seg til primært
til gjennomføring av valgmøtet, og i noen grad til forberedelser og etterarbeid.
Anslaget nedenfor legger til grunn at et slikt møte varer i 3 dager. I tillegg til de valgmessige sakene, gir
det rom til å prøve ut valgmøtet som en samdrøftingsarena og en kunnskapsutvekslingsarena for
samisk kirkeliv i Den norske kirke. Det vil også være viktig at møtet kan brukes til samling om Guds ord
når så mange er samlet.
Samisk kirkeråds sekretariat forutsettes bære hovedtyngden i den administrative tilretteleggingen
både før, under og etter møtet, men møtet kan i noen grad også involvere andre avdelinger i
Kirkerådet.
I hovedsak tenkes den administrative funksjonen ivaretatt innenfor ordinære administrative ressurser,
men det må vurderes om valgmøtet også genererer behov for økt administrativ kapasitet i forbindelse
med forberedelse og gjennomføring. Det siste er antydet som et eget strekpunkt nedenfor uten å
antyde omfang.

Kostnadsoverslaget er gjort ut fra kostnadsnivået i 2016.

-

Simultantolking fra/til Nsa, Lsa, Ssa, No:
kr 300 000
Leie av fasiliteter til valgmøtet inkl. mat:
kr 100 000
Kostnad til reise, kost, losji for ca. 60 delegater: kr 600 000

-

Tapt arbeidsfortjeneste for ca. 60 delegater: kr 300 000
Gudstjenesteliv, foredrag, kulturinnslag:
kr 50 000
Reise, kost, losji for ca. 10 (?) fra sekretariatet: kr 100 000
Overtid for sekretariat:
kr 20 000
Forarbeid i valgmøtets nominasjonskomite:
kr 50 000 (2 fysiske møter 5 personer)
Behov for økt kapasitet i sekretariat i forarbeid og gjennomføring

Anslaget ligger altså på ca. 1,55 mill. når økt sekretariatskapasitet er holdt utenfor.

