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Sammendrag 
Samisk ungdomsutvalg (SKRU) ble opprettet som en følge av rekrutteringsprosjektet 
”Ung i Sápmi” 2000-04. Ved opprettelsen av SKRU ble også en samisk 
ungdomskonsulent engasjert. Den samiske ungdomskonsulenten har vært en 
nøkkelperson i koordineringen av arbeidet til SKRU. En samisk ungdom er nå engasjert 
for å følge opp de nødvendigste SKRU sakene ut 2007. SKRU drives med midler fra 
Opplysningsvesenets fond (OVF). Prosjektet går ut 31.12.2007 og da står SKR/ SKRU 
uten penger til møtevirksomhet og ungdomskonsulent. 
Det er behov for en samisk ungdomskonsulent som kan fortsette som saksbehandler og 
sekretær for SKRU samt koordinator av leirvirksomhet i samarbeid med 
lokalmenigheter. Vedkommende bør ha minst en 80% stilling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
UKM ser nødvendigheten av å fortsatt ha en samisk ungdomskonsulentstilling tilknyttet 
de sentralkirkelige råd etter at prosjekttiden utløper 31.12.2007 da samisk 
ungdomsarbeid i Dnk fortsatt er i en oppbyggingsfase. Dette arbeidet er viktig for den 
helhetlige ungdomssatsingen i Dnk. 
 

UKM ber KR om å opprette en minimum 80% samisk ungdomskonsulent stilling fra 
2008. 
 

 
 
Saksorientering 
Samisk kirkeråd (SKR) igangsatte ungdomsprosjektet ”Ung i Sápmi” i år 2000. 
Prosjektet varte frem til 2004. Samisk ungdom i alderen 15-30 år, fikk gjennom 
leirvirksomhet på regionalt og nasjonalt plan, mulighet til og møtes og dele erfaringer 
om det å være ung same i kirke og samfunn. Opprettelse av ungdomsutvalg (SKRU) 
som et underutvalg i SKR ble vedtatt av SKR etter et gjennomarbeidet saksdokument.  
SKRU skal rapportere til SKR. Det ble ikke bevilget egne midler til administrativ 
ressurs for utvalget.  
 
SKRU fremmer saker til UKM gjennom Ufung. Da SKRU ble opprettet engasjerte 
Samisk kirkeråd også en ungdomskonsulent på timebasis. Ungdomskonsulenten har 
arbeidet både med saksforberedelser til SKRU og UKM samt organisert leirvirksomhet 
for samisk ungdom i samarbeid med lokalmenigheter.  
 
Mange samiske ungdommer utenfor de samiske kjerneområdene, har opplevd at den 
samiske historien har vært forvaltet med mye taushet pga. hard fornorskning. Samiske 
ungdommer har ikke samiske arenaer i lokalkirkeligmiljø etter konfirmasjonen, og blir 
derfor alene som same. Det er viktig å skape møteplasser for samisk ungdom, slik at 
fellesskapet styrkes og ungdom får styrket sin samiske tilhørighet, samt kirkelig 
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identitet. SKRU har aktivt involvert seg i samisk ungdomsarbeid i samarbeid med 
lokalmenigheter i samiske områder. Behovet for et samisk ungdomsutvalg som også 
samarbeider direkte med menigheter er av stor betydning, da det ikke finnes 
leirvirksomhet for samisk ungdom i denne aldersgruppen. Det er også behov for flere 
samiskspråklige møteplasser lokalt og regionalt i fremtiden.  
 
Den samiske ungdomskonsulenten har vært en nøkkelperson i koordineringen av 
arbeidet til SKRU, men sluttet pga av liten stilling. En samisk ungdom er nå engasjert 
for å følge opp de nødvendigste SKRU sakene ut 2007. SKRU drives med midler fra 
Opplysningsvesenets fond (OVF). Prosjektet går ut 31.12.2007 og da står SKR/ SKRU 
uten penger til møtevirksomhet og ungdomskonsulent. Det kan være vanskelig å få 
forståelse for denne type stilling i departementet siden SKR er et nasjonalkirkelig organ 
som ikke har ressurser til å jobbe ned på lokalplan. Fordelingen av ansvar mellom SKR 
og de tre nordligste bispedømmene er en viktig problemstilling her. 
 
Etter tre år på prosjektmidler ser vi at arbeidet med SKRU har nyttet. Kontakt med 
samisk ungdom som ønsker å være med i et kristent felleskap er opprettet og vi ser 
fruktene av arbeidet, f.eks. gjennom rekruttering av samiske delegater til Ungdommens 
Kirkemøte. For å kunne drive aktivt kristent ungdomsarbeid i samiske områder trenger 
man ressurser. Det er behov for en person som kan fortsette som saksbehandler og 
sekretær for SKRU samt koordinator av leirvirksomhet i samarbeid med 
lokalmenigheter i nord-, lule- og sørsamisk område. Når OVF-prosjektet går ut i 2007 
har ikke Samisk kirkeråd penger til å opprettholde aktiviteten innen samisk 
ungdomsarbeid. Dette vil kunne få følgende konsekvenser: 
 

• SKRU vil få mindre mulighet til å utføre de prosjekter og oppgaver de ønsker. 
• Ungdomsleirer som tidligere har vært organisert vil ikke bli arrangert. 
• Rekruttering av samisk unge til jobb innen kirken vil bli redusert. 
• Den eksisterende staben ved Samisk kirkeråd vil ikke ha kapasitet til å få 

kontinuitet i samisk ungdomsarbeid.  
Følgen vil bli at SKRU blir et administrativt utvalg som ikke kan arbeide operativt.  
 
Det anbefales en minimum 80% stilling for samisk ungdomskonsulent, da denne 
stillingen vil  innbefatte videre oppbygging av samisk ungdomsarbeid i Dnk som er 
påbegynt. Ingen av de kristne ungdomsorganisasjonene driver i dag et arbeid rettet 
særskilt mot samisk ungdom. 
 
  
Økonomi 
I budsjettrundskriv 2008, er følgende foreslått som nr. 2 på prioriteringslisten: ”Ung i 
kirken, en øremerket stilling for arbeid for og blant ungdom både innenfor samisk 
kirkeliv og det øvrige ungdomsarbeidet innen Den norske kirke”. Dersom ikke statlige 
midler tilføres dette arbeidet, vil det kunne være aktuelt å bruke OVF midler. 
 
 
  
 
 


