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Utvalg for sørsamisk kirkeliv/Åarjelhsaemien Gærhkoejielemen Moenehtse (ÅGM) har
i mange år jobbet med tanken om å få på plass en samisk menighet i sørsamisk område,
og ser med forventning fram til prosessen videre knyttet til dette. På sitt møte i Snåsa
fredag 5.september, behandlet ÅGM forslaget og har følgende tilbakemeldinger:

ÅGM er svært fornøyde med forslaget slik det foreligger, men har noen innspill særlig
knyttet til § 6.

Pkt a) og b) - "same eller gift med same". ÅGM foreslår formuleringen "same eller gift
eller samboende med same"

Pkt d) - ÅGM har diskutert grundig om de ønsker at pkt d) skal være med eller om det
bør strykes. Slik pkt d) står er det ikke spesifisert noe om hva som ligger i "annen
tilknytning" eller hvem som avgjør hva annen tilknytning innebærer. I løpet av ÅGMs
møte kom det et forslag om å utvide denne setningen til "har annen tilkn nin til
sørsamisk kirkeliv ut fra nærmere kriterier bestemt av meni etsrådet". Da det var
vanskelig å komme til enighet knyttet til pkt d) ble det i løpet av ÅGMs møte foretatt en
avstemming:
forslag 1 - å stryke punkt d)
forslag 2 - et utvidet pkt d) som nevnt overfor.
Forslag 2 ble vedtatt mot en stemme.
ÅGM ønsker i løpet av forsøksperioden og evalueringen å være ekstra oppmerksomme
på hvordan dette punktet slår ut.

Videre i § 6 sies det noe om stemmerett knyttet til  valg av menighetsråd og
menighetsmøte.  Her ønsker ÅGM at  det også sies noe om valg til bispedømmeråd slik
at en kommer vekk fra dagens ordning med elektorer.

§7 om valg og sammensetning er en viktig § for ÅGM. Utvalget er svært fornøyd med
ordlyden slik den foreligger.

I § 11 kalles menighetsrådet "det sørsamiske menighetsrådet'. ÅGM ønsker å gjøre
oppmerksom på at det Nidaros bispedømmeråd har fremmet forslag om, ikke er en
sørsamisk menighet, men en samisk menighet i sørsamisk området. For ÅGM er dette
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en viktig presisering knyttet til at man ønsker å fremstå som en åpen og inkluderende
samisk menighet. Det er viktig at denne ordlyden blir konsekvent i forskriften.

Med vennlig hilsen

Sigfred Hilmar Jåma
Leder

(sign)
Britt ild Wigumindland

Rådgiver,  sekretær ÅGM
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