KM 13/01 Ung i kirken - Vedtak
I 1991 og 1993 drøftet Kirkemøtet "Ung i kirken" (Sak 13/91 og 11/93). Kirkemøtet 1993
understreket viktigheten av at ungdom ble trukket med og fikk innflytelse i det videre arbeidet
med dette og vedtok å be Kirkerådet arbeide videre med Ungdommens kirkemøte. Kirkerådet
vedtok i 1996 at UKM skal arrangeres annethvert år (KR Sak 33/96).
Ungdommens Kirkemøte 2001 peker på alvorlige utfordringer kirken står overfor, og tegner et
bilde av et ungdomsarbeid som på mange måter må sies å være i krise. Samtidig pekes det på
viktige muligheter og strategier for at kirken skal kunne møte ungdom i vår tid med evangeliet.
UKM 2001 vedtok 15 resolusjoner, og i denne saken behandles noen av de viktigste
utfordringene som tas opp blant disse (Enkelte resolusjoner behandles også i forbindelse med
andre av Kirkemøtets saker)

Kirkemøtets vedtak:
Ungdommens Kirkemøte 2001 peker i sine uttalelser på store utfordringer i ungdomsarbeidet,
og setter fokus på viktige strategier for å møte disse. Med utgangspunkt i uttalelsene fra
Ungdommens Kirkemøte mener Kirkemøtet at det må iverksettes konkrete tiltak for å styrke det
lokale kristne ungdomsarbeidet
1 Styrking av leder- og bemanningssituasjonen i ungdomsarbeidet
- Kirkemøtet mener det er nødvendig at det i langt større grad etableres
ungdomsarbeider-stillinger (hel- eller deltid) på menighetsplan, eventuelt i et samarbeid mellom
flere menigheter, med fokus på å utløse frivillighet, og utruste og følge opp ledere i
ungdomsarbeidet. I menigheter der slike stillinger foreløpig ikke blir etablert, ber Kirkemøtet
om at en av de ansatte i hver menighet får et særskilt ansvar for ungdomsarbeidet, også utover
konfirmantarbeidet.
- Kirkemøtet mener det er nødvendig med konsulenter (hel eller deltid) med ansvar for
ungdomsarbeid i alle bispedømmer. Disse må ha til oppgave å følge opp menighetenes
ungdomsarbeidere og ungdomsledere, bygge gode nettverk mellom dem, og styrke og inspirere
ungdomsarbeidet. Kirkemøtet ber om at Kirkerådet følger opp dette under arbeidet med
statsbudsjettet, med sikte på at det ved alle bispedømmekontor er tilstrekkelig budsjettgrunnlag
for at dette kan ivaretas uten at andre viktige oppgaver fortrenges.
2 Inkludering av ungdom i menighetsfellesskap
- Kirkemøtet ber den enkelte menighet vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for at det
regelmessige gudstjenestelivet kan fungere som et inkluderende menighetsfellesskap også for
ungdom. Kirkemøtet ser med glede på det arbeidet som er gjort de siste årene med å tilrettelegge
spesielle gudstjenester for ungdom, men understreker at også det normale gudstjenestelivet må
bli et naturlig fellesskap for hele menigheten.
- Menighetsrådene oppfordres til å ta ansvar for at de som driver ungdomsarbeid, staben og
menighetsrådet møtes minst to ganger i året, i et målrettet arbeid med å styrke relasjonen

mellom ungdomsarbeid og den øvrige menighet.
3 Utrusting av medarbeidere i ungdomsarbeidet
- I den forestående omleggingen av utdanningssystemet i Norge, må det legges opp til at det i all
kirkelig utdanning gis konkret undervisning i kommunikasjon på ungdoms premisser, og
innføring i ulike former for ungdomsarbeid. I utdanningen må det også legges vekt på at
forkynnelse og undervisning for ungdom ikke bare må knytte til kognitiv (tankebasert)
kunnskapsformidling, men også etablere gode læringsmiljø som kan lede ungdom inn i et
levende trosliv. Det må også gis økt kompetanse på å inkludere ungdom som av ulike grunner
faller utenfor.
- Tilsvarende må også ansatte og frivillige i menighetene gis etterutdanning på disse feltene.
- Kirkemøtet ber menighetsrådene legge vekt på utrusting av ledere i ungdomsarbeidet, gjerne i
samarbeid med organisasjoner som har særlig kompetanse på ledertrening.
4 Styrket samarbeid med andre aktører i ungdomsarbeidet
- Da mye av det kristne ungdomsarbeidet drives av frivillige organisasjoner og bevegelser, er
det viktig at samarbeidsrelasjonene med disse styrkes. Kirkemøtet ser med takknemlighet på det
viktige arbeidet de gjør blant ungdom, og ber Kirkerådet, bispedømmeråd og menighetsråd
arbeide for å styrke/ etablere konkrete samarbeidsrelasjoner.
- Det bør bygges brede allianser med ideelle organisasjoner og offentlige instanser i lokalmiljøet.
- I større grad bør det arbeides med å styrke ungdomsarbeidet gjennom impulser fra
økumeniske sammenhenger, både lokalt og internasjonalt
5 Større ungdomsrepresentasjon i råd og utvalg
- Kirkemøtet vil be bispedømmerådene ha sin oppmerksomhet rettet mot ung representasjon i
det forestående bispedømmerådsvalget, og legge til rette for at målet om 20%
ungdoms-representasjon kan nås
- Kirkemøtet ber Kirkerådet videreutvikle Ungdommens Kirkemøte og den øvrige struktur som
de siste årene er etablert på ungdomssektoren

