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Høringsuttalelse - Forskrift  om samisk menighet i sørsamisk område

Nidaros bispedømmeråd er svært tilfreds med at departementet nå legger frem forskrift
for å etablere samisk menighet i sørsamisk område - i første omgang som et forsøk.
Opprettelsen av samisk menighet i sørsamisk område vil være en svært viktig hendelse
både for Den norske kirke og for den samiske befolkning.

I arbeidet med å få etablert en samisk menighet og med det et eget menighetsråd i det
sørsamiske området, har bispedømmerådet i stor grad støttet seg på de forslag som har
kommet fra bispedømmets Utvalg for sørsamisk kirkeliv. Utvalget har avgitt egen
høringsuttalelse om utkastet til forskrift. Denne har rådet hatt anledning til å gjennomgå
før rådet avgir sin uttalelse, noe som anses riktig og viktig.

Bispedømmerådet er i stor grad tilfreds med det forslaget som foreligger, men har
likevel noen kommentarer:

Til § 3: Kirkelig betjening.
Kirkelig betjening i rammen av en samisk menighet i sørsamisk område inkluderer mer
enn den geistlige betjeningen ved sørsamisk prest. Allerede i dag er det tilsatt sørsamisk
diakoniarbeider og hvilke kirkelige stillinger som vil komme fremover er det ikke tatt
stilling til. Formuleringen "den særskilte kirkelige betjening" kan skape uklarhet.
Første ledd i § 3 kan med fordel formuleres slik: "Prest for sørsamer betjener sørsamer i
og utenfor sørsamisk språkområde og leder prestetjenesten i området."
Siste ledd i paragrafen må stå uendret.

Til § 6 Medlemskap og stemmerett.
Denne paragrafen er viktig med hensyn til menighetens legitimitet og selvforståelse.
Det er svært viktig at de innspill som kommer fra de sørsamiske miljøene blir ivaretatt i
arbeidet med forskriftene.
Under bokstav a) og b) forslår utvalget at "samboende" tas inn. Bispedømmerådet
slutter seg til dette.
Under bokstav d) foreslår utvalget en tilføyelse slik at det her heter: "har annen
tilknytning til sørsamisk kirkeliv utfra nærmere kriterier bestemt av menighetsrådet. "
(tilføyelsen i kursiv). Hvor åpen muligheten til å slutte seg til menigheten skal være har
hele tiden vært et tema til drøfting både i utvalget og i bispedømmerådet. Utvalget ser
det som riktig at medlemskap kan gis til flere enn de som faller inn under bokstavene a),
b) og c), men ser behov for nærmere kriterier for medlemskap etter bokstav d).
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Bispedømmerådet ser det som avgjørende at menigheten får de medlemmene som
sørsamene selv mener bør inkluderes. Selv om det i neste ledd er tatt med at
menighetsrådet i tvilstilfeller avgjør om en person fyller vilkårene for å bli medlem, vil
nærmere kriterier fastsatt i forkant lette arbeidet og gi et signal til potensielle
medlemmer om hva som forventes av tilknytning for å bli medlem. Bispedømmerådet
slutter seg på denne bakgrunn til forslaget fra utvalget.

3. ledd i § 6 berører i hvilke tilfeller stemmeretten kan utøves. I dag velges den
sørsamiske representanten i bispedømmerådet av elektorer. Med en samisk menighet i
sørsamisk område bør dette valget gjøres mer demokratisk slik at den sørsamiske
representanten velges ved direktevalg av medlemmene. Departementets bes vurdere om
det i forskriften bør inntas en tilføyelse om at stemmeretten kan utøves "også når det
ellers er bestemt", eller om det er tilstrekkelig at dette bare ivaretas gjennom de regler
som fastsettes for valg av bispedømmeråd.

Til § 7 Valg og  sammensetning.
Bispedømmerådet støtter her Utvalg for  sørsamisk kirkelivs  vurderinger.

Til de øvrige paragrafer har ikke bispedømmerådet kommentarer ut over å presisere at
navnet på menigheten er samisk menighet i sørsamisk området, jfr. annen ordlyd i § 11.
Formuleringen må her endres.

Ressurser
Bispedømmerådet vil i tillegg peke på behovet for å avklare den samisk menighetens/
menighetsrådets forpliktelser til språkreglene i Sameloven.

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av forskriften har
bispedømmerådet tidligere pekt på nødvendigheten av at menighetsrådet far stilt
tilstrekkelige ressurser til disposisjon, jfr. rådets forslag til statsbudsjett for 2009. Uten
at dette skjer vil det ikke være mulig å etablere en sørsamisk menighet i sørsamisk
område.

Rådet har merket seg at bispedømmerådet tillegges flere oppgaver og et større
økonomisk ansvar enn det som lå i det opprinnelige forslaget, jfr. § 8 siste ledd.
Bispedømmerådet tar dette til etterretning, men vil føye til at dette har ressursmessige
konsekvenser for bispedømmerådet. Ressursspørsmålet berører også i noen grad
biskopens nye oppgaver etter § 4 og de oppgaver bispedømmerådet far etter § 11.
Bispedømmerådet ser det som naturlig at tildelingen til bispedømmerådet for 2009
avspeiler også dette.
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