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Samisk ungdomsutvalgs deltagelse i UKM 2017
Sammendrag
Samisk kirkeråd vedtok i sak 33/16 at Samisk ungdomsutvalg, heretter nevnt som SUNG,
skulle opprettes på bakgrunn av mål om dette i Strategiplan for samisk kirkeliv. Den
primære oppgaven til SUNG er å uttale seg om saker til SKR, MKR og KR som berører
samisk ungdom og annen urfolksungdom, samt å på sikt bidra til en samisk
ungdomssamling. SUNG har ikke blitt tatt inn i UKM-statuttene, og har pr. i dag ingen plass
i UKM, ei heller faller SUNG inn under hvem som i utgangspunktet kan delta som
observatører. Det fremmes sak om endringer i UKM-statutter for UKM 2018 med tanke på
SUNGs deltagelse. I foreliggende sak foreslås det at SUNGs medlemmer får delta med taleog forslagsrett under UKM 2017.

Forslag til vedtak
1.

Medlemmene av SUNG gis på bakgrunn av innspill fra Ufung rett til å delta i UKM i
2017 med tale- og forslagsrett.

2.

Ved gjennomgang og regelfesting av ungdomsdemokratiet i Den norske kirke, så må
samisk representasjon tas opp til vurdering i henhold til Strategiplan for samisk
kirkeliv (KM 8/11)

1

Saksorientering
Bakgrunn
Opprettelse av SUNG har vært oppe som sak i flere omganger, men ble vedtatt i Strategiplan
for samisk kirkeliv (2011) med følgende beskrivelse;
For å sikre samisk ungdom en mulighet for medbestemmelse i kirken, foreslås
etablert et samisk utvalg for ungdomsspørsmål (Sung) på sentralkirkelig nivå for å
støtte opp om lokalt og regionalt samisk ungdomsarbeid.
Sung etableres som et nasjonalt utvalg på linje med Ufung i Kirkerådet. Det er
naturlig at Sung arbeider med samiske ungdomsspørsmål som er av felleskirkelig
karakter, også med hensyn til samarbeid over landegrensene. Sung vil være et sted
hvor samisk ungdom utrustes til tjeneste og verv i kirken.
Strategiplanen foreslår også ut fra innspill fra UKM 07/10 forslag til sammensetningen av
utvalget, noe som i en innfasingsperiode av SUNG skal prøves ut. En målsetting som SUNG
er å få til en samiskkirkelig ungdomssamling der en del representanter kan velges til
utvalget.
En sentral bakrunn for å opprette et samisk ungdomsutvalg ligger beskrevet i Strategiplan
for samisk kirkeliv, både i planens prisippielle del og i handlingsdelen, kapittel 5.8.
Kristendommen har en over tusen år lang historie i vårt land og er innvevd i
historien både til det norske og det samiske folket. (KM 6/07) Samisk kirkeliv skal
ivaretas
som en nødvendig og likeverdig del av Den norske kirke (KM 12/92). Fordi de fleste
samer i
Norge tilhører Den norske kirke, har kirken ansvar for å legge forholdene til rette for
den
samiske befolkningens trosliv (KM 15/90). Forholdene må legges til rette for at
samene selv
kan ta ansvar for og utforme samisk kirkeliv (KM 15/90). ( 4.1 Prisippielle vedtak i
Kirkemøtet)
SUNG bør gis en reell mulighet til deltakelse på UKM med fulle rettigheter. Dette forutsetter
en gjennomgang av statuttene for UKM. Det vil bli igangsatt en prosess med involverte
parter slik at KR kan få en sak til behandling våren 2018.
UKM 2017 skal avholdes i Tromsø, og det er ønskelig at SUNGs syv medlemmer gis
anledning til å delta på møtet med tale- og forslagsrett. Dagens statutter hjemler ikke en slik
deltagelse. SUNGs deltagelse på årets UKM er drøftet med Ufung, og de gir sin støtte til
denne deltagelsen.

Økonomiske/administrative konsekvenser
SUNGs deltagelse på UKM 2017 vil koste ca 10.000 for reise og opphold. Kostnadene dekkes
av samisk kirkeråds budsjett.
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