
DEN NORSKE KIRKE
Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Kultur- og Kirkedepartementet
Postboks 8030 dep
0030 OSLO

- i

.............3....1.;...............

Dato:  08.08.2008  Vår ref.  08/199 -2 LISK Deres re£

Høring - utkast til forskrift  om samisk menighet i sørsamisk område

Det vises til høring- utkast til forskrift om samisk menighet i sørsamisk område datert
30.06.2008.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil innledningsvis gi uttrykk for store glede over at
forsøk med menighet i sørsamisk område kommer i gang. Dette forsøket vil kunne gi
viktige erfaringer til videre arbeid med organisering av samisk kirkeliv generelt.

Så noen kommentarer til selve forskriften:

1) Flere steder står det at Kirkerådets/Kirkemøtets regler gjelder "så langt det passer"
(eks § 7,8,9). Spørsmålet blir hvem som har avgjørelsesmyndighet når ting  ikke  passer?
Er den myndigheten lagt til menighetsrådet, menighetsmøtet, bispedømmerådet?? Det
bør kanskje stå for tydelighetens skyld at dersom Kirkerådets/ Kirkemøtets regler ikke
passer, er det menighetsrådet som avgjør.

2) I høringen legges det opp til at både inngifte ikke-samer og andre med "annen
tilknytning til sørsamisk kirkeliv" kan bli medlem. Faren ved et mer generelt
punkt  "annen tilknytning til sørsamisk kirkeliv"  kan være at det sørsamiske blir sårbart
ved at sørsamer i teorien kan komme i mindretall i menigheten. Da kan man stå i fare
for å ikke få et reelt forsøk hvor sørsamer selv legger opp kirkelivet sitt. Dersom man
holder fast ved dette punktet, bør det presiseres at dette vil blir evaluert etter
prøveperioden er over.

Videre er vurderingen av hvorvidt noen kan ansees å ha "annen tilknytning til sørsamisk
kirkeliv" overlatt til menighetsrådets skjønn jfr "Menighetsrådet avgjør ved tvilstilfeller
om en person fyller vilkårene for å bli medlem." Å utøve dette skjønnet innenfor et lite,
sårbart miljø kan bli en belastning for menighetsrådet og den nyetablerte menigheten,
men det er vanskelig å se hvordan dette kan løses på annen måte.

3) Det er bra at forskriften tematiserer at sørsamer bor over
ulike bispedømmerådsgrenser, og at det må være dialog mellom de aktuelle biskoper
vedr. tilsynet med prest, diakoner og andre ansatte. Det er viktig at de ansatte ikke faller
mellom mange stoler mht til tilsynet. Et annet punkt er oppnevning til bispedømmerådet
og dermed også til Kirkemøtet. I dag er det kun Nidaros bispedømmeråd som er
forpliktet til å ha en sørsamisk representant i bispedømmerådet. Det vil imidlertid være
viktig for fremtiden at denne representanten kan velges fra hele det sørsamiske området,
dvs. både fra Hamar, Nidaros og Sør-Hålogaland bispedømme.
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4) Det bør vurderes om overskriften "Kirkelig betjening" i § 3 bør erstattes med
"Geistlig betjening". Det synes som om formuleringene i denne paragrafen berører
prestetjenesten særskilt. Dersom dette er riktig er "kirkelig betjening" et for vidt begrep.
For eksempel vil både diakonens og den daglig lederens arbeid kunne betraktes som en
"kirkelig betjening".

5) I § 7 står det at "Flertallet i menighetsrådet skal være samer etter Sameloven". Det
foreslås at "etter Sameloven" slettes da dette ikke er en god formulering. Er det tvil om
hvem som er same, vil det være naturlig å legge til grunn Sameloven uten at det trenger
å stå i forskriften.

6) I § 9 står det at "sørsamiske medlemmer i Samisk kirkeråd og Nidaros
bispedømmeråd har møte- og talerett i rådet". Dersom setningen viser til medlemmer
som er oppnevnt spesielt for å representere sørsamene, bør ordet "medlemmer" byttes ut
med "representanter", evt bør hele setningen omformuleres. Det kan sitte flere sørsamer
i begge råd, slik som for eksempel i Samisk kirkeråd hvor det i dag sitter to sørsamer.
Det andre sørsamiske medlemmet er imidlertid ikke valgt som sørsamisk representant,
men som representant for samene i Sør-Norge. Dersom sistnevnte ikke har møte- og
talerett i det nye menighetsrådet, bør setningen omformuleres slik at det ikke kan
misforstås.

7) Denne kommentaren berører ikke forskriften direkte, men er mer en refleksjon over
hvilke konsekvenser samelovens språkregler far for denne organiseringen. Ifølge
forskriftens § 8, 4. ledd synes det nå som om alle ansatte i sørsamisk menighet vil være
ansatte av bispedømmerådet, altså statsansatte. Fellesrådsfunksjonen, som ellers får sin
finansiering via kommunen, vil derfor i dette tilfelle ha statlig finansiering. Dette har
konsekvenser for tilgangen på tospråklighetsmidler knyttet opp til samelovens
språkregler. Disse går jo via kommunene, og spørsmålet er om samisk menighet i
sørsamisk område vil ha rett på disse midlene. Antakeligvis ikke da menigheten er fullt
statlig finansiert. På den annen side vil menigheten sannsynligvis ha forpliktelser etter
samelovens språkregler da Snåsa, som nå er innlemmet i forvaltningsområdet for
sørsamisk språk, ligger innenfor menighetens virkeområde. Det bør derfor avklares
hvilke og hvor omfattende forpliktelser den nye menigheten vil ha etter samelovens
språkregler, og hvordan utgiftene knyttet til "fellesrådets" tospråklighetstiltak skal
finansieres.
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