
Måldokument revidering og endring av Strategiplan for samisk kirkeliv 



Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

5.1.     Statistikk, planarbeid, samordning og strategi (Tidl kap 5.1 Lokalkirken som utgangspunkt) 
Den norske kirke innhenter 
relevant samisk-kirkelig 
statistikk. Det innarbeides i så 
stor grad som mulig i ordinær 
statistikkinnhenting, særlig på 
feltene gudstjenesteliv og 
trosopplæring.  
 
Bispemøtet løfter samisk 
kirkeliv som tema, og bidrar til 
at dette drøftes og samordnes. 
 
Samisk kirkeråd har årlig 
samdrøftingsmøter med de 
bispedømmer som har 
menigheter innlemmet i 
språkforvaltningsområdet for 
samisk språk.  
  
Implementeringen av 
Strategiplan for samisk kireliv 
innarbeides i Den norske kirkes 
årsplaner, og forplikter alle 
relevante avdelinger på sine 
fagfelt 
 

Samisk kirkeliv ivaretas i møte 
med prostier og menigheter, 
det etterspørres i planverk og 
praksis.  
 
Bispedømmets stab har fokus 
på samisk kirkeliv i møte med 
menigheter.  
 
Det avholdes et årlig 
prestemøte for prester ansatt i 
samiske menigheter. Møtet 
koordineres av Nord-
Hålogaland bispedømme.  
 
 

Bispedømmet innhenter 
relevant statistikk på samisk 
kirkeliv.  
 
Bispedømmet utarbeider en 
plan for ivaretagelse og 
synliggjøring av samisk språk og 
kirkeliv i bispedømmet, der 
bærende mål er å finne i 
Stategiplan for samisk kirkeliv.  
 

Har innarbeidet samisk-
kirkelige tradisjoner og samisk 
språk i sine lokale planer, og 
begge deler er synlige i 
gudstjenesteliv og 
trosopplæring. 
 
Plan for samisk trosopplæring 
brukes som supplement til Gud 
gir- Vi deler, Plan for 
trosopplæring i Den norske 
kirke.  

Bidrar til å levere statistikk til 
bispedømmet. 
 
Har innarbeidet samisk innhold 
for alle barn i tråd med Gud gir-
Vi deler, Plan for 
trosopplæring, i menighetens 
trosopplæringplan.  
 
I menigheter der det er samisk 
bosetning brukes Plan for 
samisk trosopplæring som 
supplerende plan.  
 
Det samiske flagget brukes i 
gudstjenester og kirkelige 
handlinger, i sær der det bor 
samer.  
 

 
 
 
 
 
 



5.2 Samisk språk i kirkene ( Tidligere kap 2  Behov for samisk språk- og kulturkompetanseog 3,  5.3. Målsettinger for ivaretakelse av samisk språk ) 
Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 

menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Bestemmelser i samelovens 
språkregler etterfølges  
 
 
Det arbeides med opprettelse 
av en kirketolkutdanning i 
samarbeid med aktuelle 
studieinstitusjoner.  
 
Det arbeides kontinuerlig med 
oversetting av liturgier til alle 
samiske språk fra norsk.  
 
Det finnes lydfiler til bruk i 
innlæring av samiske liturgier.  
 
Legger til rette for at det finnes 
ressurser til bruk i menigheter 
slik at samisk språk og/eller 
innhold tas i bruk i hele landet. 
 
Utarbeider en veiledning til 
bruk for prester som tar i bruk 
samisk språk, der også 
beskrivelse av språkvalg i 
nevnte områder er foreslått. 
Eks; Hamar bispedømme kan 
med fordel bruke sørsamisk 
språk.  
 
Et minimum av samisk språk og 
kulturkunnskap kommer inn i 

Bispedømmet legger til rette 
sammen med aktuell 
utdanninsinstitusjon for at alle 
prester har et minimum av 
språkkompetanse slik at 
liturgier på samisk blir brukt.  
 
Nytilsatte prester i menigheter 
i språkforvaltningsområdet og 
Saemien åålmege forpliktes til 
å innen et år etter tilsetting få 
formell samisk 
språkkompetanse om 
vedkommende ikke har det 
eller har morsmålkompetanse.  
 
 
Biskop etterspør bruk av samisk 
språk i tilsyn og visitas. 
 
Bispedømmet ser til at 
Samelovens språkregler for 
menigheter som er med i 
forvaltningsområdet 
overholdes.  
 
Biskopen har innen 1 år etter 
tilsetting fått opplæring i å lese 
et minimum av liturgiske 
tekster på samisk, samt en 
innføring i lokale 
samiskkirkelige tradisjoner.  

 
Bispedømmet oppmuntrer og 
tilbyr prester mulighet for å få 
formell kompetanse i samisk 
kultur, samisk kirkeliv og /eller 
språk gjennom deltagelse på 
relevante etter-og 
videreutdanningsstudier.  
 
Bispedømmet følger opp og 
etterser at rutiner om 
etterspørring av samisk 
tilhørighet og ønske om bruk av 
samisk språk i dåp, 
konfirmasjon, vielse og 
begravelse kommer på plass i 
alle menigheter.  

Menigheten har et flertall 
ansatte med 
morsmålkompetanse og/eller 
formell samisk språk- og 
kuturkompetanse.  
 
I nyansettelser vektes samisk 
språk- og kulturkompetanse i 
forhold til fagspesifikk 
kompetanse.  
 
Menigheten legger til rette for 
at ansatte uten samisk språk- 
og kulturkompetanse får delta 
på slik utdanning.  
 
Oversatte liturgier tas i bruk. 

6.februar markeres i 
menigheten.  
 
Har minimum en gudstjeneste 
årlig med samisk innhold 
og/eller samisk språk.  
 
Det utarbeides i samarbeid 
med bispedømmet rutiner i for 
fast å etterspørre samisk 
tilhørighet og ønske om bruk av 
samisk språk i dåpssamtaler og 
i forbindelse med 
konfirmasjon, vielse og 
begravelse.  



kirkelige 
profesjonsutdanninger. 
 
 
 

 
Proster med menigheter i 
forvaltningsområdet har innen 
1 år etter tilsetting fått 
opplæring i å lese et minimum 
av liturgiske tekster på samisk.  
Det gis en innføring i lokale 
samiske kirkelige tradisjoner. 
 
Samisk kirkeliv og overholdelse 
av samelovens språkregler 
tematiseres på 
prostisamlinger/ prostimøter 
og i bispedømmenes 
fagsamlinger.  
 
Oversatte liturgier tas i bruk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. Kultur og kirke (  Tidligere kap 2  Behov for samisk språk- og kulturkompetanseog 3,  5.3. Målsettinger for ivaretakelse av samisk språk og 5.11. Kirkelig 
kulturarbeid: kirkemusikk og kirkekunst ) 

Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Utvikler, videreutvikler og tilbyr 
innføringskurs i samisk kirkeliv 
med fokus på relevante kultur- 
og tradisjonselementer i 
samarbeid med relevante 
utdanningsinstitusjoner og 
bispedømmer.  
 
Et minimum av samisk språk og 
kulturkunnskap kommer inn i 
kirkelige 
profesjonsutdanninger. 
 
Retningslinjer for samiske 
kirketekstiler er laget i 
samarbeid med fagpersonell på 
feltet, kulturrådgivere i 
bispedømmer med menigheter 
i forvaltningsområdet samt 
sentralkirkelige ansatte med 
kompetanse på feltet.  
 
Kirkerådet påser at føringene i 
Kunsten å være kirke følges opp 
også med hensyn til samisk 
kirke- og kulturliv. 
 

Bispedømmet legger til rette 
for at ansatte gjennom internt 
opplæringsløp eller ved etter- 
og videreutdanningsstudier får 
kompetanse i samisk kultur og 
kirkeliv. 
 
Samisk kultur er synlig og 
selvfølgelig i arbeidet med 
kuturfeltet. I sær samisk 
kirkemusikk og samisk 
kirkekunst/ samiske 
kirketekstiler har fokus.  
 
Musikkmedarbeidere i 
bispedømmet har kompetanse 
på feltet samisk kirkemusikk. 

Det finnes et minimum av 
kompetanse på samisk kirkeliv, 
i sær på feltene gudstjenesteliv 
og trosopplæring i 
bispedømmets stab. 
 

Har et fokus på samisk kultur 
som en selvfølglig del av sitt 
daglige virke, gjennom bruk og 
synliggjøring av samisk 
kirkemusikk, kirkekunst og 
tekstiler. 

Synliggjør samisk kirkeliv 
gjennom bruk av samisk 
kirkemusikk. 

 
 
 
 



5.4. Ansvar og ressursbehov på ulike nivåer i Den norske kirke 
Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 

menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Det opprettes en 50% 
stillingsressurs som rådgiver på 
feltet kultur og kirkemusikk i 
Samisk kirkeråd.  
 
Det opprettes en 100% 
stillingsressurs som rådgiver på 
diakoni og urfolk-feltet i Samisk 
kirkeråd.  
 
Det arbeides i samarbeid med 
bispedømmene for opprettelse 
av stillingsressurser knyttet til 
samisk kirkeliv i de ulike 
bispedømmer.  

Etablere 1 ny stilling (100 %) for 
sørsamisk kirketolk/kirkelig 
språkmedarbeider. 
 
Etablere en 100% 
stillingsressurs som lulesamisk 
kirketolk/ kirkelig 
språkmedarbeider. 
 
Stillingen som daglig leder i 
Saemien åålmege økes til 100%  
Kirketolkstillinger i henholdsvis 
Porsáŋgu/ Porsanger og 
Loabát/ Lavangen opprettes 
som stillingsressurs på 50% til 
sammen, fortrinnsvis fordelt 
med 25% x2.   
  

Etablerer en 100% 
stillingsressurs knyttet til 
samisk diakoni i sør.  
 
Etablere en 100 % prestestilling 
for ivaretakelse av samisk 
kirkeliv i Sør-Norge med et 
særskilt ansvar for samisk 
kirkeliv og oppfølging av samisk 
trosopplæring i Oslo og Bergen.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Samisk bibeloversettelse 
Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 

menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Det arbeides kontinuerlig med 
at finansiering til oversetting av 
Bibelen til lulesamisk og 
sørsamisk holder fram med de 
samme rammebetingelser som 
oversettingen til nordsamisk 
har i dag. 
 
Det stimuleres gjennom ulike 
tiltak til at unge samisktalende 
rekrutteres til 
bibeloversettingsarbeid i 
samarbeid med Bibelselskapet.  

Bispedømmer bidrar til 
arbeidet med finansiering av 
bibeloversetting i samtale med 
fylkeskommunen.  

Bispedømmet er orientert om 
bibeloversettingen og har et 
selvstendig ansvar for at 
overastte tekster tas i bruk i 
gudstjenesteliv og 
trosopplæring i tråd med 
strategier for synliggjøring av 
samisk kirkeliv.  

Bibel og bibeldeler på samisk 
tas i bruk i menigheten.  

Menigheter løfter fram samiske 
bibeltekster i 
konfirmantarbeidet, sli kat 
konfirmanter får kjennskap til 
at Bibelen enda ikke finnes på 
alle offisielle språk i Norge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6. Videreutvikling av fag, salme- og liturgiarbeid  
Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 

menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Det arbeides systematisk med 
liturgier og beskrivelser med 
samisk kristent 
tradisjonsinnhold på en slik 
måte at det gir respekt til 
tradisjonen og ikke antar en 
statisk konservering, men 
rommer et fornyet samisk 
kirkeliv.  
 
Samisk kirkemusikk og 
tonspråk, herunder også 
salmesang har fokus, og det 
stimuleres til bruk.  
 
Nordsamisk:  
Koralbok til Sálbmagirji I-II 
utarbeides. 
 
Lulesamisk: 
Det samles inn åndelige sang- 
og salmetekster som finnes 
nedskrevet på lulesamisk, samt 
oversettes og skrives nye 
tekster, spesielt for barn og 
ungdom. 
 
Sørsamisk:  
Arbeidet med utvikling av 
salmer på sørsamisk 
videreføres 
 

Bidrar i samarbeid med 
menighetene til innsamling av 
innhold til systematisk 
ivaretagelse av og arbeid med 
samiskkirkelige tradisjoner.  
 
Bidrar til at samisk salmesang 
løftes og brukes i 
bispedømmets 
samlingspunkter med 
menigheter.  

Bidrar til at samiske salmer i 
Salmebok 2013 tas i bruk i 
bispedømmene, og at det 
oppfordres til bruk i 
menigheter.  

Jobber systematisk for å ta vare 
på salmesangtradisjonen 
gjennom bruk i gudstjenesteliv, 
menighetsarbeid og 
punkttiltak, og bidrar til at unge 
mennesker får møte eldre 
tradisjonsbærere. 
 
Bidrar til oppbygging av samisk 
innhold i salmedatabasen med 
å sende inn samiske salmer, i 
sær salmer med samisk 
opprinnelse.  
 
Jobber systematisk for å bruke 
samiske gamle og nye salmer, 
samt oppfordrer til at 
menighetens medlemmer 
skriver salmer.  
 
Oppfordrer unge mennesker til 
å skrive salmer og bønner.  
 

Bruker en eller flere av de 
samiske salmene i Salmebok 
2013 i både gudstjensteliv og 
trosopplæring.  
 
Har tilgang på og kan bruke 
samiske liturgiske ledd.  



Ivaretagelsen av salmer med 
samisk opprinnelse søkes løst 
gjennom arbeidet med 
salmedatabasen.  
 
Det arbeides systematisk med 
at nyskrevne samiske salmer 
tas i bruk og kommer inn i 
sentrale nettsteder og 
utgivelser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7. Samisk trosopplæring  (tidligere 5.7. Trosopplæring / trosopplæringsreformen) 
Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 

menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Samisk trosopplæring 
tematiseres årlig  i Samisk 
kirkelivskonferanse som et 
sentralt emne.  
 
Det etableres et faglig nettverk 
for samiske kateketer, 
menighetspedagoger, 
trosopplæringsmedarbeidere 
og ungdomsprester for å bygge 
kompetanse og bidra til 
materiellutvikling på 
trosopplæringsfeltet.  
 
Har en årlig fagsamling om 
temaet samisk trosopplæring.  
 
Samisk innhold for alle barn 
løftes som innhold i Den norske 
kirkes trosopplæringsarbeid.  
 
Det arbeides strategisk med 
implementering av  Plan for 
samisk trosopplæring.  
 
Arrangerer landsdekkende 
samisk konfirmantleir. 
 

Bidrar til at ansatte som jobber 
med trosopplæring enten som 
spesifikt fagansatte eller som 
prester med ansvar for 
konfirmantundervisning deltar 
på relevante fagsamlinger der 
samisk trosopplæring 
tematiseres.  
 
Ser til at samarbeidsavtale for 
samisk konfirmantleir følges, 
og bidrar til at menigheter i 
bispedømmet gir tilbud om 
samisk konfirmantleir til alle 
konfirmanter.  
 
Det arbeides strategisk med 
implementering av  Plan for 
samisk trosopplæring. 

Bispedømmets rådgivere på 
trosopplæringsfeltet løfter 
samisk trosopplæring for 
samiske barn, og samisk 
innhold som alle barn skal 
møte,  i bispedømmets 
samlingspunkter med ansatte 
på trosopplæringsfeltet.  
 
Bidrar til at informasjon om 
samiske konfirmantleir når 
potensielle 
konfirmantleirdeltakere.  

Bruker Plan for samisk 
trosopplæring som 
supplerende plan.  
 
Har et utvalg av relevant 
samiskspråklig materiell til bruk 
i menigheten og som 
oppfordring til foresatte om å 
bruke kristent samiskspråklig 
materiell til sine barn.  
 
 
Prioriterer at ansatte som 
jobber med trosopplæring får 
delta på arenaer der samisk 
trosopplæring tematiseres.  
 
Deler lokalt laget materiell på 
samisk eller med samisk 
innhold i ressursbanken. 
 
Prioriterer å sende 
konfirmanter på samisk 
konfirmantleir.  
 
Har et tydelig samisk innhold i 
trosopplæringsplaner, og 
samiskkirklige merkedager som 
Márjabeaivvi markeres i 
trosopplæringa.  

Har tilgjengelig Plan for samisk 
trosopplæring og har en 
strategi for hvordan ivareta 
samiske barn og unge slik at de 
får støtte til å mestre en todelt 
kulturell tilknytning.   
 
Har synlig samisk innhold i 
trosopplæringsplanen. 
 
Gjør seg kjent med nettsted for 
samisk trosopplæring, osko.no. 
 
Deler informasjon om samisk 
konfirmantleir slik at den når 
konfirmanter med samisk 
tilhørighet i menigheten.  
 
Tilbyr barn å få 4-årsbok på 
samisk på lik linje som barn 
tilbys bok på norsk.  
 
Markerer samisk nasjonaldag 
6.februar med barn og unge i 
menigheten.  

 
 



5.8   Samisk ungdomsarbeid og rekruttering             (Tidligere 5.8. Ungdomsarbeid og 5.12. Rekruttering ) 

Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Samlingsbsert allsamisk 
ungdomsarbeid fortsetter med 
en til to helger årlig hvor 
samisk ungdom etter 
konfirmanttiden får tilbud om å 
delta.  
 
Det legges til rette for å gi et 
tilbud for unge voksne samer, 
for å skape et kristent nettverk 
og rekruttering til videre 
engasjement i kirka.  
 
Ungdomsledertreningen med 
samisk innhold holder fram.  
 
Det utredes en mulighet for et 
utvekslingsbasert 
ungdomstiltak sirkumpolart, i 
første omgang i møte med 
Grønland.  
 
Deltar i strategisk arbeid med 
rekruttering av unge samer til 
kirkelig utdanning.  
 
Rekruttering av samiske 
studenter til kirkelig utdanning 
løftes av sentralkirkrlige 
ansatte i møte med 
utdanningsinstitusjonene.  
 

Har et særlig ansvar for å 
stimulere til arenaer der samisk 
kristen ungdom kan møtes.  
 
Bidrar til arbeid med å 
rekruttere både ungdom og 
voksne til kirkelig utdanning og 
tjeneste.  
 
Det settes av midler for å 
styrke samisk ungdomsarbeid 
lokalt. 
 
Følger opp og holder kontakten 
med SUNG . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidrar til at tilbud om samiske 
ungdomshelger og 
ledertreningskurs når 
potensielle deltakere i 
menighetene.  
 
Har et mål om samisk 
ungdomsdeltagelse på kristne 
arenaer i bispedømmet.  
 
Oppfordrer alle Ten-Sing kor i 
bispedømmet til å lære seg den 
samiske nasjonalsangen på et 
eller flere av de fire språkene.  
 
 

Har et særlig fokus på 
rekruttering av ungdommer og 
interesserte voksne til å 
studere til prest, diakon, 
kateket og kirkemusiker.  
 
Jobber systematisk med å ha et 
levende ungdomsarbeid i 
menigheten, der samisk 
innhold er en selvfølgelig del.  
 
Har et særlig ansvar for å sikre 
at det er en samisk 
representasjon fra menigheten 
på bispedømmets 
ungdomsting.  

Bidrar til at tilbud om 
ungdomshelg når ungdommer i 
menigheten, og prioriterer 
deltakelse.  
 
Følger opp ungdommer med 
ledertrening fra SKR og tilbyr 
dem å være ressurser i 
menighetens ungdomsarbeid. 



Mennesker med samisk 
bakgrunn og med samisk 
språkkompetanse starter på 
kirkelig utdanning årlig.  
 
Samisk ungdomsutvalg i Den 
norske kirke er i drift . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.9 Diakoni, dialog og forsoningarbeid (tidligere 5.9. Diakoni og 5.10. Forsonings- og dialogarbeid) 

Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Det opprettes en 100% 
stillingsressurs på feltet diakoni 
og urfolk j.f.  
 
Bidrar til arbeidet med å skape 
arenaer for fagutvikling og 
arbeidsstøtte for samiske 
diakoner og diakoner ansatt i 
samiske områder.  
 
Samisk innhold i Plan for 
diakoni følges opp.  
 
Fagutvikling på samisk diakoni-
feltet prioriteres, der styrking 
av tradisjonelle samiske 
nettverk løftes fram.  
 
Plan for samisk diakoni lages.  
 
LHBTQ-temaet løftes i samisk 
diakoni og det lages strategisk 
tenking om temaet. Samisk 
ungdomsarbeid har et særlig 
ansvar for fokus på å løfte 
denne gruppen samer. 
 
Ved opprettelse av kirkelig 
dialogsenter i nord får 
forsoningarbeid et fokus.  
 

Har fokus på samisk diakoni i 
arbeidet med diakonifeltet.  
 
Løfter diakonitemaet i 
bispedømmets fagsamlinger 
med kirkelig ansatte.  
 
Deltar på arenaer der forsoning 
tematiseres faglig, og bidrar til 
lokale tiltak på feltet både 
faglig og økonomisk.  

Kjenner til at det finnes 
samiske diakoner, og har dette 
fokus med i møtet med 
menigheter med samiske 
beboere.  
 
Kjenner til arbeidet med 
forsoningsprosessen og 
hovedtrekkene i det.  

Løfter og legger til rette for 
tiltak knyttet til 
forsoningsprosessen lokalt.  

Legger til rette for at samisk 
språk, kultur, kunst og musikk 
får rom i menigheten.  



Prosessene med 
forsoningsarbeid i Sápmi følges 
og støttes av Den norske kirke, 
både økonomisk og faglig., 
samtidig som Den norske kirke 
har et bevisst forhold til sin 
egen rolle i 
fornorskningsprosessen.   
 
Det samles og skrives tekster 
om kirkens og troens rolle i 
fornorskningarbeid, overlevelse 
og forsoningsarbeid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 10 Kirkefaglig kompetanse; misjon, religionshistorie og kirkelig utdanning  (tidligere 5.13.Kirkefaglig kompetansebygging: kirke-/misjonshistorie 
og samisk teologi)  

Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Misjon og misjonshistorie i 
samiske områder tematiseres i 
fagsamlinger med 
misjonsorganisasjoner og andre 
aktuelle samarbeidspartnere.  
 
Det fastsettes nasjonale 
minstestandarder for alle 
kirkelige profesjonsstudier med 
hensyn til samiskrelaterte 
emner. 
 
EVU-studiet Tro og livstolkning 
i Sápmi videreutvikles og 
videreføres. 
 
Et samiskteologisk nettverk 
etableres i samarbeid med 
Nord-Hålogland bispedømmes 
prestemøte for prester i 
samiske menigheter, der det 
jobbes systematisk med samisk 
teologi og samiskkirkelige 
spørsmål ut fra teologisk 
ståsted.   
 
 

Misjon og misjonshistorie i 
samiske områder tematiseres i 
fagsamlinger med 
misjonsorganisasjoner 
 
Misjonsrådgiverne i de tre 
nordligste bispedømmene har 
et særlig ansvar for oppfølging 
av urfolksmisjon, og bør ha 
kompetanse knyttet til de 
historiske aspekter knyttet til 
misjonering ovenfor samene.  

  Har en bevissthet og kunnskap 
om misjon blant urfolk.  

 
 
 
 



5.11. Urfolk og samarbeid over landegrensene (Tidligere 5.14. Samisk-kirkelig samarbeid over landegrensene og 5.15 Urfolksarbeid)  

Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Samiske kirkedager 2021 i 
Finland gjennomføres med 
støtte fra Samisk kirkeråd og 
med deltagelse fra alle nivåer i 
Dnk.  
 
Samiske kirkedager i  2025 
gjennomføres på Norsk side, og 
det gis stilstrekkelig 
økonomiske ressurser til å 
gjennomføre dagene i tråd med 
innhold i vedtatte planer og i 
tråd med Urfolksrett og og ILO-
169.  
 
Samiske kirkedager i 2025 
gjnnomføres som et toårig 
prosjekt fra høsten 2022- 
høsten 2025.  
 
Det prioriteres deltagelse på 
Samiske kirkedager  2025 fra 
alle avdeliger på sentralkirkelig 
nivå.  
 
Praksis med å sikre samisk 
representasjon i Den norske 
kirkes delegasjoner i sentrale 
internasjonale/økumeniske 
fora videreføres. 
 

Legger til rette for deltagelse i 
samiske kirkedager i Finland i 
2021.  
 
Jobber strategisk med hvordan 
Samiske kirkedager på Norsk 
side i 2025 kan styrke samisk 
kirkeliv lokalt.  
 
Har et særskilt fokus på samisk 
samarbeid over landegrensene, 
og setter av prosjektmidler  til 
en slik satsing.  
 
Misjonsrådgiverne i Nord-
Hålogaland, Sør-Hålogaland og 
Nidaros bispedømmer har i 
samarbeid med Samisk 
kirkeråd  ansvar for å øke 
andelen av urfolksrelaterte 
misjonsavtaler i Den norske 
kirke generelt og samisk 
kirkeliv spesielt. 
 
 
 
 

Bidrar til å dele informajson og 
rekruttering av deltagere til 
Samiske kirkedager i 2021 i 
Finland.  
 
Prioriterer deltagelse på 
Samiske kirkedager i 2025 i 
Norge.  

Bidrar til å rekruttere deltakere 
til Samiske kirkedager.  
 
Har vennskapsmenigheter 
blant andre urfolk eller over 
landegrensene i Sápmi.  

 



Samisk kirkeråd løfter 
urfolksfeltet i møte med SKKB 
og oppfordrer SKKB til alltid å 
ha urfolksfokus.  
 
 
Samisk kirkeråds 
ungdomsarbeid har ansvar for 
fokus på andre urfolks 
situajson og formidler dette i 
eget ungdomsarbeid, og bidrar 
til at samiske ungdommer får 
møte annen urfolksungdom i 
felles kirkelig fora.  
 
Deler av Den norske kirkes 
årlige økonomiske støtte til KV 
og LVF øremerkes 
urfolksarbeidet i disse 
organisasjonene. 
 
Samisk kirkeråd videreutvikler 
dialogen og samarbeidet med 
Kirkens Nødhjelp om urfolk 
i bistanden. Det holdes 
administrative kontaktmøter 
minst 1 gang i året. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. 12. Folkekirke og samisk kirkedemokrati (tidligere 5.16. Stat-kirkereformen og 5.17. Samisk kirkedemokrati (demokratireformen)) 

Sentralkirkelig nivå  Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle  Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.13. Samarbeid med læstadianske forsamlinger og kristne organisasjoner (tidligere 5.19)  

Sentralkirkelig nivå Bispedømmer  og prostier med 
menigheter i 
språkforvaltningsområdet 

Bispedømmer- alle Menigheter i 
språkforvaltningområdet 

Menigheter- alle 

Samisk kirkeråd inviterer ledere 
fra læstadianske forsamlinger 
til årlige samlingspunkter, 
herunder også samisk 
kirkelivskonferanse, samt et 
fast årlig møte.  
 
Kristne organisasjoner inviteres 
til å delta på Samisk 
kirkelivskonferanse.  
 
Samisk ungdomsarbeid legger 
til rette for at læstadianske 
ungdommer inviteres til å delta 
i ungdomssamlingene for å 
skape dialog og gjensidig 
kunnskap og forståelse.  
 
Det inviteres årlig til samtale 
om konkret samarbeid med 
Norges Samemisjon.  
 
Samisk kirkeråd holder kontakt 
med Norges KFUK-KFUM om 
samisk nasjonalsang i landets 
Ten-Sing kor samt samisk 
innhold i 
ungdomslederutdanningene.  

Har en bevissthet om at de  
læstadianske forsamlingene 
utgjør en viktig del av samisk 
kirkeliv i mange områder.  
 
 

   

 
 
 
 



 

 

 

 

5.14. Forventninger til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjone samt andre samarbeidspartnere  

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene bes legge til rette for å ha samiskkirkelig kompetanse i sin virksomhet.  
 
 


