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Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 14. november 2021 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke § 35 annet ledd. 

§ 1. 

Samisk kirkeråd for Den norske kirke (Rådet) er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv. 

Rådet utfører oppgaver som pålegges av Kirkemøtet, og koordinerer disse med Kirkerådet og 
Mellomkirkelig råd. 

§ 2. 

Rådets hovedoppgaver er: 

a. Å fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke. 

b. Å ta stilling til saker som etter Rådets oppfatning berører samisk kirkeliv og urfolk. 
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c. Å stimulere til at samisk kirkeliv blir ivaretatt som en nødvendig og likeverdig del av Den norske kirke. 

d. Å fremme kjennskap til de særlige verdier samisk kirkeliv og den samisk kristne arv representerer for kirken som helhet, og 

bearbeide de spørsmål kirken møter i samisk kultur, tradisjon og historie. 

e. Å bidra til å styrke den samiske befolknings kultur og språk, og fremme kunnskap og engasjement om samenes stilling i Den 

norske kirke. 

f. Å holde kontakt med kirker med samiske menigheter i Norden og på Kola og å fremme tiltak og samordning av saker av felles 

samisk-kirkelig interesse. 

g. Å ivareta arbeidet med urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke i samarbeid med Mellomkirkelig råd. 

§ 3. 

Rådet skal: 

a. Utarbeide årsmelding som inngår i den samredigerte meldingen for de sentralkirkelige råd og legges fram for Kirkemøtet gjennom 

Kirkerådet. Planer for arbeidet legges fram for Kirkerådet til godkjenning. 

b. Ivareta oppgaver for Kirkemøtet og Kirkerådet som følger av samelovens språkregler. 

c. Behandle saker som Sametinget og departementet legger fram. Rådets årsmelding sendes Sametinget. 

d. Samarbeide om videreutvikling av samisk kirkeliv med bispedømmerådene og menigheter hvor samer bor. 

e. Holde kontakt med og samarbeide med frivillige organisasjoner som har sitt virke innenfor samisk kirkeliv. 

f. Holde kontakt med organ og institusjoner som er opprettet for å ivareta den samiske befolknings interesser og behov. 

§ 4. 

Rådet kan: 

a. Avgi uttalelse på vegne av Den norske kirke i saker som hører inn under Rådets mandat. 

b. Oppnevne underutvalg til å utføre særskilte oppgaver. 

§ 5. 

Rådet består av syv representanter: 

a. Fem representanter valgt av Kirkemøtet. 

b. Én representant for Sametinget oppnevnt av Sametinget. 
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c. En biskop oppnevnt av Bispemøtet. 

Sør-, lule- og nordsamisk kirkeliv og Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer 
skal være representert i Samisk kirkeråd. En av representantene i Rådet skal være bosatt i et av de 
øvrige bispedømmer. 

Kirkemøtet velger representantene etter nominasjon fra Samisk valgmøte. 

Representantene velges for fire år om gangen. For hver representant velges en vararepresentant. 

Rådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 

§ 6. 

Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år. Leder kan gjenvelges. 
Rådet velger selv nestleder for en periode på to år. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører 
valget av leder midt i perioden. 

Lederen er medlem av Kirkemøtet. 

Lederen møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett. Nestlederen er vararepresentant. 

§ 7. 

Rådet kan ha arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder, samt ett medlem, og to 
vararepresentanter. Arbeidsutvalget trer sammen etter behov og treffer avgjørelser i saker delegert fra 
Rådet. 

§ 8. 

Generalsekretær for Rådet tilsettes av Kirkerådet etter uttalelse fra Rådet i henhold til 
personalreglement for Den norske kirke. 

§ 9. 



Rådet velger den arbeidsform som er hensiktsmessig for arbeidet. Rådet skal ha minst to møter i 
året. For øvrig gjelder bestemmelsene i regler for Kirkerådets virksomhet så langt det passer. 

§ 10. 

Endringer i reglene vedtas av Kirkemøtet etter innstilling fra Rådet og Kirkerådet. 

§ 11. 

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves statutter for Samisk kirkeråd 13. 
november 1992 nr. 5035. 
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