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Høring - Utkast til forskrift om samisk menighet i sørsamisk område 
 

Den norske kirkes presteforening har mottatt Kirkedepartementets høringsbrev av 30.06.08 med 

forslag til forskrift om samisk menighet i sørsamisk område.  

 

Presteforeningen er glad for at Nidaros bispedømmes initiativ til å opprette forsøk med etablering 

av en samisk menighet i sørsamisk språkområde følges opp av departementet med forslag til 

forskrift. 

 

Presteforeningen gjenkjenner vår kirkes struktur i departementets forslag, hvor forholdet mellom 

menighetsrådets og prestens virksomhet samordnes (jfr. § 3 og § 7), og Nidaros biskop fører tilsyn 

med disse (§ 4). Behovet for samråd med andre berørte biskoper er også ivaretatt (§ 4). 

 

I paragraf 8 mener vi likevel at forslaget bryter med et viktig og grunnleggende prinsipp i vår kirkes 

ordning. Her foreslås det at bispedømmerådet ikke bare tilsetter, men også ivaretar 

arbeidsgiveransvaret for sørsamepresten. Vi viser her til Tjenesteordning for proster, § 4 (”Prosten 

ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har biskopen som sin 

overordnede”), til Tjenesteordning for biskoper, § 2 og til tolkningen av denne paragraf i 

departementets rundskriv V-5B av 15.01.07 hvor departementet understreker ”at biskopen [..] 

prinsipielt har arbeidsgivers styringsrett over prestetjenesten i bispedømmet [..]”.  

 

Vi finner ingen begrunnelse for hvorfor man foreslår å endre arbeidsgiveransvaret for sørsamisk 

prest, ettersom forskriften generelt er uten begrunnelser og kommentarer. Vi antar at det bak dette 

forslag ligger praktiske hensyn og et ønske om strukturell forenkling i en forsøksperiode. Likevel 

mener vi at dette ikke veier tungt nok til å endre arbeidsgiveransvaret for prester, som i Den norske 

kirke tilligger biskopen. Den sørsamiske prest må ikke unntas fra dette. 

 

Ettersom fellesrådsstrukturen ikke er aktuell i dette tilfellet, er det naturlig at alle ansatte i den 

samiske menigheten i utgangspunktet tilsettes av Nidaros bispedømmeråd. Arbeidsgiveransvaret for 

sørsamisk prest mener Presteforeningen likevel må ligge hos biskopen, slik det også gjør i dag. 

Behovet for en god samordning av forsøket vil likevel bli godt ivaretatt om forskriften endres på 

dette punkt, ettersom biskopen sitter i bispedømmerådet. Når forslaget også åpner for at 

menighetsrådet etter delegasjon kan være arbeidsgiver for diakon og daglig leder, bør det heller 
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ikke være noe som hindrer at biskopen forblir arbeidsgiver for sørsamisk prest, og slik ”leder 

prestetjenesten”.  

 

Vi vil derfor foreslå at første setning i 4.ledd av § 8 beholdes, mens de etterfølgende setninger 

endres til: 

 

Nidaros bispedømmeråd tilsetter sørsameprest, diakon, daglig leder og evt. øvrige statlige stillinger 

med arbeidsoppgaver knyttet til sørsamisk kirkeliv. Disse har bispedømmerådet som arbeidsgiver, 

med unntak av sørsamepresten, som har biskopen som arbeidsgiver og leder av prestetjenesten, jf. 

Tjenesteordning for biskop. Arbeidsgivermyndighet for diakonen og den daglige lederen kan 

delegeres til menighetsrådet, med unntak av tilsettings- og sanksjonsmyndigheten.  

 

Medlemskap i denne samiske menigheten (jfr. § 6) går naturlig nok på tvers av soknestrukturer, og 

forslaget sier at hvert medlem i denne menigheten også beholder rettigheter og plikter i det sokn de 

er bosatt. Presteforeningen mener at dette vil være en god ordning. Den ivaretar både hensynet til 

styrking av samisk identitet og fellesskap i liturgi, forkynnelse og menighetsliv for øvrig og 

hensynet til en naturlig integrering i den lokale soknemenighet. Dobbelt medlemskap gjelder også i 

annet lovverk, slik at stemmerett til Sametinget ikke utelukker stemmerett til Stortinget. 

 

Med unntak av § 8, som bør endres i tråd med det vi har anført, støtter Presteforeningen forslaget til 

forskrift om ordning for samisk menighet i sørsamisk område. 
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