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Høring - utkast til forskrift  om samisk menighet i sørsamisk område

Samisk kirkeråds arbeidsutvalg har i møte 29. september 2008 under SKR/AU sak
41/08 vedtatt å avgi følgende høringsuttalelse:

Samisk kirkeråd viser til brev av 30.06.2008 vedrørende ovenfor nevnte høring.

Samisk kirkeråd er gladfor at prosessen med opprettelse av samisk menighet i
sørsamisk området har kommet så langt at det nå kan igangsettes et forsøk.

Samisk kirkeråd er i hovedsak enig i det forslaget som fremmes av Kultur- og
Kirkedepartementet, men har noen merknader.

Økonomi
Økonomi er helt avgjørende for at dette forsøket skal lykkes. Samisk kirkeråd ber derfor
om at det gis friske økonomiske midler til etablering, drift og til stillinger, og at det
kommer inn et punkt om økonomi i forskriften.

Ansvar
Det er uklart i forskriften om samisk menighet i sørsamisk område skal overta det
ansvaret som Nidaros bispedømmeråd har for samisk kirkeliv i sørsamisk område, eller
om dette skal skje i et samarbeid mellom bispedømmerådet og samisk menighet.
Bispedømmerådet har i dag et underutvalg som ivaretar dette ansvaret, "utvalg for
sørsamisk kirkeliv". Bispedømmerådets ansvar for sørsamisk kirkeliv skal bestå
uavhengig av om det finnes samiske menigheter i bispedømmet. Bispedømmerådet skal
også ivareta kontakten med andre bispedømmeråd hvor det er sørsamisk befolkning.
Den nyetablerte menigheten skal ikke bli stående alene med et ansvar for samisk
kirkeliv i sørsamisk område.

Samisk språk og lovhjemmel for det
I sørsamisk område er Snåsa kommune, inkludert Snåsa fellesråd/menighetsråd
innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. På samme måte vil det være naturlig
at samisk menighet i sørsamisk område innlemmes i forvaltningsområdet for samisk
språk, på linje med Snåsa.

Samisk menighet i sørsamisk område er en statlig menighet og fellesrådet er dermed
ikke omfattet av kommunal finansiering. Kommunene tildeles årlige
tospråklighetsmidler via Sametinget hvor deler av midlene forutsettes overført til
fellesrådets budsjett.
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Samisk menighet i sørsamisk område må få avklart hvilke forpliktelse som tilligger
menigheten i forhold til bruk av samisk språk, og eventuelt ha et tilsvarende system som
Snåsa fellesråd, for å få tildelt tospråklighetsmidler for å kunne ha en tospråklig
forvaltning.

Kirkelig betjening § 3
Forskriftens § 3 sier at prest for sørsamer skal ivareta kirkelig betjening av sørsamer i
og utenfor sørsamisk språkområde.

Hva som menes med kirkelig betjening må være mer presist formulert, siden dette også
omfatter ansvarsområdet for diakonimedarbeider for sørsamer og menighetens daglige
leder, kirkemusiker, kateket og alt det som tilligger et menighetsråd/fellesråd i
nyetablert samisk menighet i sørsamisk område. Samisk kirkeråd forstår kirkelig
betjening som prest, kateket, diakon, kirkemusiker med mer.

I forhold til benevnelsene vedrørende prestetjenesten bør det bli mer konsekvent
språkbruk da regelverket åpner for uklarheter vet at det snakkes om "presten for
sørsamer", "prestetjenesten i området" og "sørsamisk prestetjeneste". Her vil det være
mer tjenlig om en klarer å fremme en mer entydig språkbruk. I § 7 snakkes det i tillegg
om "sørsamepresten".
Forskriften bør si noe om forholdet mellom prester tilknyttet den samiske menigheten
og proster og prester som ellers fungerer i Nidaros bispedømme og andre bispedømmer
hvor sørsamer bor.

Medlemskap og stemmerett § 6
Det er sårbart i et lite miljø å legge ansvaret for å avgjøre medlemmers medlemskap i
tvilstilfeller på menigheten. En avgjørelse bør fattes av Nidaros bispedømmeråd etter
forslag fra menighetsrådet, og bispedømmerådet bør innhente uttalelse fra andre
kompetanseorgan for samisk kirkeliv.

Valg og sammensetning av menighetsråd § 7
Formuleringen "Flertallet i menighetsrådet skal være samer etter sameloven" foreslås
endret til "Flertallet i menighetsrådet skal være samer som vil kunne oppfylle vilkårene
for å bli innført i samemanntallet for valg til Sametinget".

Menighetsrådets oppgaver § 8
Menighetsmøtet bør i tillegg til menighetsrådet nevnes da kl § 1 I omhandler
menighetsmøte og ikke menighetsrådet.

Samisk kirkeråd ser frem til at forsøket kan settes i gang, og ber om at regelverket blir
gjennomgått for eventuelle endringer og tilpasninger ved slutten av forsøksperiode.

Med vennlig hilsen
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Råvdnå Turi Henriksen
fung. generalsekretær Asta Hjødis Johnsen
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