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Sekretariatet orienterte Samisk kirkeråds arbeidsutvalg om Samisk kirkelig valgmøte og 

kirkelivskonferansen som arrangeres i forkant.  

 

SKR-AU 3/19 Endring av regler for Samisk kirkelig valgmøte 

 

Sammendrag 

I regler for Samisk kirkelig valgmøte § 1-4 er det fastsatt hvilke delegater i møtet som kan stemme 

ved valg av samisk representant til Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Bakgrunnen 

for den paragrafen er todelt. For det første å sikre at det er minst 10 delegater som stemmer frem 

representanten. For det andre å sikre at de som stemmer frem representanten er bosatt i det 

aktuelle bispedømmet. På grunn av få påmeldinger av delegater til valgmøtet, blir det veldig få 

delegater som kan stemme frem representanten. Sekretariatet har de siste ukene vært i kontakt med 

alle menigheter og begge bispedømmene for å oppfordre og oppmuntre de til å finne delegater. 

Administrasjonen i Sør-Hålogaland bispedømme har også arbeidet intenst med å finne kandidater 

uten hell. 

 

Hittil er det 4 delegater fra Sør-Hålogaland og 7 fra Nord-Hålogaland.  

 



  
  

 

 
Det foreslås en endring i reglenes § 1-4 for å sikre at flere av møtets delegater kan stemme også ved 

de regionale valgene, forutsatt at de er bosatt i de aktuelle bispedømmene. 

 

I tillegg foreslås det å rette et par inkurier (feil) i reglene. 

 

 

Vedtak 

 

Samisk kirkeråd ber Kirkerådets arbeidsutvalg om å foreta følgende mindre endringer i Regler for 

Samisk kirkelig valgmøte med hjemmel i regler for Samisk kirkelig valgmøte § 5-2 og regler for 

Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1:  

 

I 

 

I regler 16. april 2018 nr. 585 for Samisk kirkelig valgmøte gjøres følgende endringer: 

 

 § 1-3 tredje ledd skal lyde: 

 

Dersom det er under ti delegater fra et av de tre språkområdene etter bokstav e), 

skal vedkommende bispedømmeråd oppnevne flere delegater slik at antallet fra 

hvert språkområde blir ti delegater. 

 

 § 1-4 skal lyde: 

 

 

 

Ved valg av samisk medlem til Nord-Hålogaland bispedømmeråd deltar kun 

delegatene fra Nord-Hålogaland bispedømme: 

a) nordsamisk representant i Samisk kirkeråd, 

b) samisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 

c) delegater fra menighetsråd i forvaltningsområdet for samisk språk i Nord-

Hålogaland bispedømme, 



  
  

 

 
d) delegater oppnevnt av Nord-Hålogaland bispedømmeråd. 

e) andre delegater i valgmøtet som er bosatt i Nord-Hålogaland bispedømme. 

 

Ved valg av samisk medlem til Sør-Hålogaland bispedømmeråd deltar kun delegatene 

fra Sør-Hålogaland bispedømme: 

a) lulesamisk representant i Samisk kirkeråd, 

b) samisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, 

c) delegater fra menighetsråd i forvaltningsområdet for samisk språk i Sør-Hålogaland 

bispedømme, 

d) delegater oppnevnt av Sør-Hålogaland bispedømmeråd. 

e) andre delegater i valgmøtet som er bosatt i Sør-Hålogaland bispedømme. 

 

 § 3-3 første ledd bokstav e) skal lyde: 

 

e) en kandidat fra Møre, Hamar, Bjørgvin, Agder og Telemark, Oslo, Borg, Stavanger 

eller Tunsberg bispedømme. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 


