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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 skal dette 
 
 
 

 

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

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Siden vedtak om prolongering av Strategiplan for samisk kirkeliv har det vært en revideringsprosess. I 

månedsskiftet juni/juli 2017 ble det sendt ut en større undersøkelse til alle landets menigheter og 

bispedømmer, der spørsmålene ble regulert ut fra om bispedømmer har menigheter i 

forvaltningsområdet for samisk språk eller ikke, og om menighetene er i forvaltningsområdet eller 

ikke. Undersøkelsen vil med stor oppslutning gi gode svar på hvilke mål som er oppnådd av de 

målsettinger som finnes  i Strategiplan for samisk kirkeliv, og dette vil kunne gi et godt statistik 

materiale i løpet av høsten 2017.  

Til nå har ca 150 av landes 1400 menigheter svart, og det er derfor ikke godt nok grunnlag for å gjøre 

konkrete vurderinger, fristen er derfor utsatt til ut i september sammen med en påminning om at 

dette bør svares på. Likevel er det noen svar som klart peker på en trend, der man foreløpig kan se at 



  
av de målene som handler om praksis at en forholdsvis stor andel (rundt 50%) oppgir at dem 

markerer samisk nasjonaldag i menigheten, mens det scorer svært lavt på om det gis tilbud om 

samisk innhold i konfirmanttida eller tilbys samiskspråklig fireårsbok.  

I  Strategiplan for samisk kirkeliv 2011 er målformuleringene i liten grad konkretisert utover det som 

står i handlingsdelen. Et eksempel er at landets 4-åringer bør få tilbud om 4-årsbok på samisk. 

Målformuleringen kan etter sekretariatets vurdering formuleres tydeligere og mer konkret slik at et 

mulig mål kan være “4-åringer får tilbud om samiskspråklig 4-årsbok.” Målet med konkretisering er at 

man skal kunne definere om et mål er oppnådd eller ikke.  

Det er mange av målene fra eksisterende strategiplan som med mindre endringer kan være gyldige i 

videre plan. Disse er tatt inn i forslaget til nye målformuleringer. Det er også tatt med punkter fra 

første gangs innspill til planen.  

Mål i eksisterende strategiplan følger handlingskapittelets 19 delkapitler, og mål er organisert som 

punkter med begrunnelser. I forslaget til nye mål vil dette organiseres på en annen måte. Det vil 

skrives et kapittel til hver av delkapitlene der det både vil gis en utfyllende beskrivelse og begrunnelse 

for samtlige mål i delkapittelet, samtidig som mål er nivåsortert skjematisk, slik det kan sees av 

vedlegget.  

 

Målene organiseres også noe nivådelt, som en forenkling og tydelig avklaring av ansvarsforhold. Det 

vil være fem målnivåer;  

-Sentralkirkelig nivå, der Samisk kirkeråd sammen med Kirkerådet har det overordnede 

ansvaret.  

-Bispedømmer med menigheter i forsvaltningsområdet for samisk språk, der man ikke 

begrenser det til navngitte bispedømmer uten i særlige tilfeller. Dette gjør at bispedømmer 

som eventuelt får nye kommuner inn i forvaltningsområdet for samisk språk automatisk kan 

innlemmes i målfrmuleeringen. Dette kan for eksempel gjelde Hamar bispedeømme dersom 

Engerdal blir med i språkforvaltningsområdet.  

-Bispedømmer –alle, der samtlige bispedømmer har mål om inkludering og synliggjøring av 

samisk kirkeliv i tråd med Den norske kirkes og Strategiplan for samisk kirkelivs visjon; 

Livskraftig og likeverdig samisk kirkeliv.  

-Menigheter i forvaltningsområdet for samisk språk, der målsettingene om bruk av språk, 

kompetanse om og en selvfølgelig praksis av samisk kirkeliv skal være bærende i menighetens 

virksomhet.  

-Menigheter – alle, der det nevnes mål for alle menigheter i landet, også dette  i tråd med hva 

Kirkemøtet har vedtatt i eksisterende plan.  

For menigheter og bispedømmer med menigheter i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det  

være flere kolonner med mål, men disse korresponderer med øvrige mål.  

Det nye kapittelet om folkekirken og samisk kirkedemokrati er ikke målformulert i vedlegget. I det 

kapittelet vil kommende saksbehandling av  særlig demokratiet, vedtak og organisering danne 

rammen om måltekster og beskrivelser. Det vil derfor avventes til ytterligere saksgang foreligger.  

 

Økonomiske konsekvenser  

En analyse av økonomiske og adminstrative konsekvenser vil følge videre i saksgangen etter som ny 

plan foreligger i bearbeidet form.  
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