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Høringssvar fra Ufung til høring om kirkeordning
Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål (UFUNG) svarer med dette på Kirkerådets høring
angående ny kirkeordning. Høringssvaret vårt omhandler kun foreslått §44
Ungdomsdemokrati i Den norske kirke.
UFUNG mener paragrafen som omtaler alle ungdomsdemokratiets organer er problematisk
slik den foreligger da den i forslaget har for få bestemmelser og dermed ikke er tilstrekkelig.
UFUNG er innforstått med at det er ønskelig å ha en kortfattet kirkeordning, men anser det
som nødvendig å utvide paragrafen. Den må inneholde konkrete bestemmelser for hvert av
organene i ungdomsdemokratiet, slik forslaget til ny kirkeordning gjør for andre kirkelige
organer.
Det foreslåtte kapittelet inneholder en eller flere paragrafer til hvert av de nasjonale og
regionale kirkelige organene, mens §44 er foreslått å inneholde alle bestemmelser vedrørende
alle organene i ungdomsdemokratiet.
UFUNG legger til grunn vedtak fra Ungdommens kirkemøte 2017, sak 07/17, og vil trekke
fram deler av disse tre vedtakspunktene:
2.
Ungdommens kirkemøte mener det bør tas inn en bestemmelse
i kirkeordningen om Ungdommens kirkemøte langs disse linjer:
«Ungdommens kirkemøte behandler og uttaler seg i aktuelle saker som gjelder Den norske
kirke nasjonalt og internasjonalt. Ungdommens kirkemøte har rett til å melde saker til
behandling på Kirkemøtet. Ungdommens kirkemøte skal bestå av representanter fra
bispedømmenes ungdomsråd, medlemmer under 30 år valgt inn i bispedømmeråd, Samisk
ungdomsutvalg, samt en samisk delegat fra hvert av de tre nordligste bispedømmene,
utvalg for ungdomsspørsmål, døvekirken og kristne barne- og ungdomsorganisasjoner
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tilknyttet Den norske kirke. Nærmere regler for Ungdommens kirkemøte fastsettes av
Kirkerådet etter forslag fra Ungdommens kirkemøte»
UFUNG stiller seg spørrende til hvorfor Samisk ungdomsutvalg ikke er nevnt i gitt forslag til
kirkeordning. UKM 2017 poengterer at SUNG skal være en del av UKMs sammensetning,
og det vil da være naturlig at organet nevnes i kirkeordningen under paragrafen som
omhandler ungdomsdemokratiet.
3.
Ungdommens kirkemøte mener det må være en bestemmelse i kirkeordningen som
fastsetter utvalg for ungdomsspørsmål
a.
en formålsbestemmelse for organet
b.
bestemmelser om valg av utvalg for ungdomsspørsmål, der alle medlemmer i
utvalget velges av UKM.
Bestemmelsene for valg av utvalg for ungdomsspørsmål, vedtakspunkt 3b, er vedtatt i
Kirkerådet, og fungerer i dag slik UKM vedtok i 2017. UFUNG ser det derfor ikke
nødvendig å ha dette med inn i kirkeordningen, men ønsker en bestemmelse på hvordan
utvalget er sammensatt. Dette er i tråd med formålet til UKMs vedtak.
4.
Ungdommens kirkemøte mener det må være en bestemmelse i kirkeordningen som
fastsetter at det skal være et ungdomsråd og et ungdomsting i hvert bispedømme,
herunder
a.
en formålsbestemmelse for disse organene,
b.
bestemmelser om menighetsrådenes rolle i oppnevning av delegater til
ungdomstingene.

UFUNG vil fremheve viktigheten av dette vedtakspunktet og legger ved følgende merknader
til sak UKM 07/17:
“Komiteen er svært positiv til at det blir formulert en bestemmelse i kirkeordningen som slår
fast at det skal være et ungdomsråd og et ungdomsting i hvert bispedømme. Komiteens
medlemmer har høstet erfaring og kunnskap om at dette er en del av ungdomsdemokratiet
som tydeligere må løftes frem og videreutvikles. Komiteens standpunkt er at dette blant annet
kan gjøres ved å utforme noen retningslinjer og statuetter som tydelig legger frem noen
forventinger til hva et slikt organ skal befatte seg med.
Komiteen har registrert at det er betydelige regionale forskjeller i hvilken grad
bispedømmene evner å aktivisere sine organ. Komiteen er opptatt av at det skal være liten til
ingen betydning hvor i landet en skal måtte bo, og deres mulighet til engasjement. Komiteen
henstiller derfor bispedømmene til å prioritere å engasjere og opprettholde disse viktige
organene.”
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Med vennlig hilsen

Silje Smørvik
Leder, Utvalg for ungdomsspørsmål
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