
 
 

 

 

UKM 10/12 - vedtak  
 

Forslag til hovedsak til UKM 2013 

 

Bakgrunn  

Denne saken er en oppfølging av sak UKM 06/10: 

Kartlegginga syner at det kan vere vanskeleg å organisere UT i bispedøma slik at dette står i ein 

naturleg samanheng med UKM, og at ei viss samkjøring av saker hadde vore ønskjeleg. UKM vil 

derfor be Ufung om å prøve følgjande modell for og gje UT høve til å handsame sakene før dei sender 

sine delegater til UKM: 

 ”På det aktuelle UKM lanserast eit tema som blir sak på det påfølgjande årets UKM. Denne saka tar 

UR attende til UR som får frie tøyler med tanke på korleis dei handsamar temaet. Handsaminga og 

vedtaket-/a blir sendt til Ufung før ferdigstilling av sakspapira til UKM. Viss mogleg ønskjer UKM at 

dette blir ein sak som skal på kyrkjemøtet. UKM bed Ufung leggje til rette for at val av tema blir ein 

prosess der det regionale leddet involverast og har medråderett.” 

Saksframlegg 

I 2011 var det tenkt at sak 08/11 «Rekruttering til kirkelig tjeneste» skulle være saken som ble 

behandlet på denne måten. Saken ble så godt behandlet på UKM11 at det har vært vanskelig å lage en 

ny sak på dette. UKM 12 har «Rekruttering til kirkelig tjeneste» som tema på seminar og bibeltimer. I 

tillegg bes delegatene om å orientere om arbeidet som er blitt gjort på dette i året som er gått. 

Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) foreslår at hovedsaken for 2013 tar utgangspunkt i 

åpningsseminaret fra UKM 12 «Toleranse og dialog». Temaet tar opp utfordringer fra sak 05/11 «Tro 

og kirke i det offentlige rom» og sak 06/12 «Trosfrihet og religiøse minoriteter».  

Ufung ser behovet for fortsatt arbeid med saker som belyser dette fra forskjellige vinkler og foreslår at 

dette skal være et fokusområde i alle Ungdomsråd og Ungdomsting frem til UKM 2013.  

Vedtak: 

UKM 2012 støtter Ufungs forslag om at Toleranse og dialog er hovedtema på UKM i 2013. 

 

 


