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Sammendrag 
 
Kirkemøtet 2018 vedtok en forskriftsendring som fastsetter at lederen av Kirkerådets 
utvalg for ungdomsspørsmål møter i Kirkerådet med tale- og forslagsrett fra det 
tidspunktet Kirkerådet bestemmer. En forutsetning som lå til grunn for vedtaket, var 
at Kirkerådet først må gjøre noen tilpasninger av statutter for Ungdommens 
kirkemøte og statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål. Disse tilpasningene må 
foretas for å tydeliggjøre at det er et krav at lederen av Utvalg for ungdomsspørsmål 
er valgt av Ungdommens kirkemøte og at vedkommende blir en del av Ungdommens 
kirkemøtes representanter på Kirkemøtet.  
 
Etter gjeldende ordning fastsettes statutter for Ungdommens kirkemøte av 
Kirkerådet, mens statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål fastsettes administrativt 
av Kirkerådets direktør. Videre fastsetter Ungdommens kirkemøte selv sin egen 
forretningsorden.  
 
Det foreslås også å gjøre noen endringer i statuttene for Ungdommens kirkemøte 
knyttet til representasjon fra Samisk ungdomsutvalg, som oppfølging av Kirkerådets 
vedtak i sak KR 38/17. 
 
På bakgrunn av de foreslåtte endringene, foreslås det å gjøre vedtak om at endringen 
i regler for Kirkerådets virksomhet som gir lederen av Utvalg for ungdomsspørsmål 
tale- og forslagsrett i Kirkerådet, skal ikraftsettes fra 15. oktober 2018. 
 

 

Forslag til vedtak 
 
1.  Kirkerådet fastsetter følgende statutter for Ungdommens kirkemøte: 
 



  

2 
 

1. Ungdommens kirkemøte arrangeres av Utvalg for ungdomsspørsmål i 
samarbeid med Kirkerådets sekretariat.  
 
2. Ungdommens kirkemøte skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot den 
evangelisk-lutherske lære. 
 
3. Saker til Ungdommens Kirkemøte må meldes til Kirkerådets sekretariat 
senest 14 uker før møtet. 
 
4. Ungdommens kirkemøte behandler og uttaler seg i saker som angår Den 
norske kirke nasjonalt og internasjonalt. Ungdommens kirkemøte kan melde 
saker til behandling på Kirkemøtet. 
 
5. Valg 
Blant Ungdommens kirkemøtes delegater velges: 

- tre representanter med tale- og forslagsrett til å delta på Kirkemøtet.  
- leder av Utvalg for ungdomsspørsmål for en periode på to år, ved 
særskilt avstemning. Den som velges som leder av Utvalg for 
ungdomsspørsmål, møter i Kirkemøtet med tale- og forslagsrett fra 
Ungdommens kirkemøte til å delta på Kirkemøtet. Vararepresentant 
for utvalgets leder oppnevnes av Utvalg for ungdomsspørsmål.  
- fem medlemmer til Utvalg for ungdomsspørsmål, samt to 
medlemmer på bakgrunn av særlig kompetanse. 

Medlemmene av Utvalg for ungdomsspørsmål velges for to år, slik at halve 
utvalget er på valg hvert år. 
 
6. Delegater til Ungdommens kirkemøte 
      6.1. Ungdommens kirkemøte består av to delegater fra hvert bispedømme, 
to delegater fra Samisk ungdomsutvalg (inkludert utvalgets leder), én samisk 
delegat fra hvert av de tre nordligste bispedømmene, en delegat fra 
Døvekirken, en delegat fra hver av organisasjonene som driver ungdomsarbeid 
tilknyttet Den norske kirke, medlemmer av Utvalg for ungdomsspørsmål, samt 
de medlemmer av bispedømmerådene, Kirkerådet, Samisk kirkeråd og 
Mellomkirkelig råd, som er under 30 år. De fire representantene som ble valgt 
til Kirkemøtet foregående år inviteres til det påfølgende UKM med møte-,  
tale-, forslags- og stemmerett. 
      6.2. Delegatene fra bispedømmene velges av og blant bispedømmets 
Ungdomsråd, som igjen må være valgt på bispedømmets Ungdomsting. 
Kirkerådets sekretariat kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra dette. 
      6.3. Delegatene fra organisasjonene oppnevnes av organisasjonens 
landsstyre eller lignende. Kirkerådets sekretariat kan i særlige tilfeller gi 
dispensasjon fra dette. 
 
7. Observatører på Ungdommens Kirkemøte: 
      Døvekirken og organisasjonene kan sende en observatør i tillegg til 
delegaten. Denne har tale- og forslagsrett. Medlemmene av Samisk 
ungdomsutvalg som ikke er delegater, kan møte på Ungdommens kirkemøte 
med tale- og forslagsrett. Kostnadene for opphold dekkes av sende-enhet. 
Feltprestkorpset inviteres til å sende en observatør med tale- og forslagsrett. 
Denne observatøren må være medlem av Den norske kirke. Medlemmer av 
valgkomiteen som ikke er delegat, møter med tale- og forslagsrett. 
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8. Ungdommens kirkemøte vedtar selv nærmere regler og forretningsorden for 
gjennomføring av Ungdommens kirkemøte. 
 
9. Statuttene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves statutter 12. mars 
2010 for Ungdommens kirkemøte. 

 
2.  Kirkerådet tar utkastet til statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål og 

forslaget til forretningsorden for Ungdommens kirkemøte til orientering. 
 
3. Forskrift 16. april 2018 om endring i regler 14. november 1997 nr. 1541 for 

Kirkerådets virksomhet trer i kraft fra 15. oktober 2018. 
 

Saksorientering 
 
Bakgrunn 
 
I saken om Kirkerådets sammensetning vedtok Kirkerådet også en endring i regler 14. 
november 1997 nr. 1541 om formene for Kirkerådets virksomhet. Endringen 
innebærer at lederen av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål vil møte fast i 
Kirkerådet med tale- og forslagsrett, på lik linje med lederne i Mellomkirkelig råd og 
Samisk kirkeråd. Endringen trer i kraft fra det tidspunktet Kirkerådet bestemmer. I 
forarbeidene til vedtaket ble det lag til grunn at:  
 

«Kirkemøtet kan i 2018 fastsette en endring av regler for Kirkerådets 
virksomhet § 4 nr. 6, og overlate til Kirkerådet å vedta når endringen skal tre i 
kraft. Da vil Kirkerådet kunne gjøre de tilpasninger av statutter for 
Ungdommens kirkemøte og statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål som er 
nødvendige for at det klart fremgår at lederen av utvalget må bli valgt av 
Ungdommens kirkemøte og bli en del av Ungdommens kirkemøtes 
representanter på Kirkemøtet» (saksorienteringen sak KM 15/18 side 26). 

 
I denne saken foreslås det å gjøre de aktuelle statuttendringene for Ungdommens 
kirkemøte, slik at Kirkerådet dermed kan fastsette ikrafttredelsesdato for 
forskriftsendringen. 
 
I forbindelse med at statuttene for Ungdommens kirkemøte blir tatt opp til 
behandling, anses det samtidig hensiktsmessig å gjøre noen andre endringer. I sak 
KR 38/17 vedtok Kirkerådet at «Medlemmene av SUNG gis på bakgrunn av innspill 
fra Ufung rett til å delta i UKM i 2017 med tale- og forslagsrett» og at samisk 
representasjon må tas opp til vurdering «ved gjennomgang og regelfesting av 
ungdomsdemokratiet i Den norske kirke». I utkastet til høringsnotat om 
kirkeordningen for Den norske kirke som ble lagt frem for Kirkerådet i juni 2018 er 
det foretatt en slik vurdering. Dette er foreslått forenklet i forslaget til 
høringsdokument som legges frem for Kirkerådet i september, men vurderingen 
ligger til grunn. Det foreslås at Kirkerådet foretar endringer i tråd med disse 
vurderingene allerede nå, slik at representasjon fra samisk kirkeliv sikres i 
Ungdommens kirkemøte. Ettersom Kirkerådets vedtak i sak KR 38/17 gjaldt for 
Ungdommens kirkemøte i 2017, er det nødvendig å fastsette regler som også vil 
gjelde fra og med Ungdommens kirkemøte i 2018, dersom en skal sikre slik 
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representasjon. Det foreslås også noen andre endringer, på bakgrunn av innspill fra 
Ungdommens kirkemøte 2017 og Utvalg for ungdomsspørsmål. 
 
I det følgende gjøres det rede for de konkrete forslagene til endringer i statuttene for 
Ungdommens kirkemøte, hva slags endringer en ser for seg i henholdsvis statutter for 
Utvalg for ungdomsspørsmål og Ungdommens kirkemøtets forretningsorden, samt 
en overgangsordning for de allerede oppnevnte representantene i Utvalg for 
ungdomsspørsmål. 
 
Forslag til endringer i statutter for Ungdommens kirkemøte 
 
I statuttene pkt. 1 foreslås det å tydeliggjøre at Ungdommens kirkemøte arrangeres av 
Utvalg for ungdomsspørsmål i samarbeid med Kirkerådets sekretariat. Dette er i tråd 
med dagens praksis, mens gjeldende bestemmelse kun sier at «Utvalg for 
ungdomsspørsmål er med i forberedelser og gjennomføring av Ungdommens 
kirkemøte». 
 
I statuttene pkt. 5 foreslås det for det første å presisere i pkt. 5.1 at representantene til 
Kirkemøtet skal velges blant delegatene på Ungdommens kirkemøte. Det innebærer 
at observatører på Ungdommens kirkemøte som møter med tale- og forslagsrett, ikke 
vil være valgbare til å representere Ungdommens kirkemøte på Kirkemøtet.  
 
For det andre foreslås det å beskrive valget av lederen av Utvalg for 
ungdomsspørsmål. Det foreslås at vedkommende velges ved særskilt avstemning 
blant delegatene på Ungdommens kirkemøte, for en periode på to år. Den som velges 
som leder av Utvalg for ungdomsspørsmål, er samtidig valgt som representant med 
tale- og forslagsrett fra Ungdommens kirkemøte til å delta på Kirkemøtet. Dersom 
lederen av Utvalg for ungdomsspørsmål får forfall til Kirkemøtet, foreslås det å slå 
fast i statuttene at utvalget selv oppnevner en vararepresentant. 
 
I dag består Utvalg for ungdomsspørsmål av fire medlemmer valgt av Ungdommens 
kirkemøte og fire medlemmer som oppnevnes administrativt. Som en oppfølging av 
Ungdommens kirkemøte 2017, er det foreslått at Utvalget for ungdomsspørsmål skal 
bestå av leder og fem ordinære medlemmer, samt to medlemmer valgt på grunnlag av 
særskilt kompetanse. Den nevnte særskilte kompetansen kan for eksempel være 
fagkompetanse på ungdomsspørsmål fra teologiske utdanningsinstitusjoner, 
kompetanse fra organisasjoner som jobber med ungdomsarbeid tilknyttet Den norske 
kirke eller kompetanse på samisk ungdomsarbeid. Alle medlemmene er foreslått valgt 
av Ungdommens kirkemøte. Det foreslås at Kirkerådet gjør denne endringen 
gjeldende allerede i forbindelse med statuttendringen, se forslag til pkt. 5.3. 
 
Videre foreslås det å formalisere praksisen med at halve utvalget velges for to år, slik 
at halve utvalget er på valg annet hvert år. Se forslag til pkt. 5.4. 
 
Når det gjelder spørsmålet om representasjon fra Samisk ungdomsutvalg til 
Ungdommens kirkemøte, legges det til grunn at forholdet mellom Utvalg for 
ungdomsspørsmål og Samisk ungdomsutvalg bør bygge på en parallell til forholdet 
mellom Kirkerådet og Samisk kirkeråd. Samisk kirkeråds medlemmer er ikke 
medlemmer av Kirkemøtet, med unntak av lederen. Det foreslås at lederen av Samisk 
ungdomsutvalg og ett medlem til møter i Ungdommens kirkemøte med alle 
rettigheter, noe som innebærer at Samisk ungdomsutvalg sikres en representasjon på 
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likt nivå med bispedømmenes ungdomsråd, se pkt. 6.1. Det foreslås samtidig at 
resten av medlemmene av Samisk ungdomsutvalg kan møte på Ungdommens 
kirkemøte med tale- og forslagsrett.  
 
Det foreslås også enkelte språklige endringer, herunder at betegnelsen «utsending» 
erstattes med «delegat». Dette er i tråd med den praktiske betegnelsen som har vært 
benyttet om deltakerne på Ungdommens kirkemøte som møter med alle rettigheter. 
 
Statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål 
 
I 2003 gjorde Kirkerådet vedtak om å omorganisere rådets nemnder og utvalg, hvor 
«direktørens myndighet til å tilrettelegge for den saksbehandling som til enhver tid er 
tjenlig for å ivareta rådenes mandater» ble understreket (sak KR 46/03). Beslutning 
om opprettelse av tjenlige fagorganer ble etter dette overlatt til administrasjonen, 
men rådet forutsatte at det opprettes administrative organer innenfor blant annet 
feltet ungdom. På denne bakgrunn opprettet direktøren Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål i 2003/2004. Statuttene for disse ble lagt frem til orientering i 
Kirkerådet i sak KR 13/03.  
 
Kirkemøtet har bestemt at ungdomsdemokratiet i Den norske kirke skal regelfestes 
som en del av kirkeordningen vedtatt av Kirkemøtet. I utkastet til høringsnotat om 
kirkeordningen for Den norske kirke, er det derfor foreslått at utvalget endrer navn til 
Den norske kirkes ungdomsutvalg og blir regulert i kirkeordningen. Inntil 
kirkeordningen er vedtatt, ligger myndigheten til å fastsette statutter for utvalget 
fortsatt til direktøren, innen gjeldende ordning. Direktøren legger frem et utkast til 
statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål til orientering til Kirkerådet (se vedlegg). 
Utkastet innebærer endringer som følger av forslaget til nye statutter for 
Ungdommens kirkemøte. I etterkant av Kirkerådets behandling av statuttene for 
Ungdommens kirkemøte vil direktøren fastsette statutter for Utvalg for 
ungdomsspørsmål. 
 
Ungdommens kirkemøtes forretningsorden 
 
I henhold til gjeldende statutter for Ungdommens kirkemøte pkt. 8, vedtar 
Ungdommens kirkemøte selv nærmere regler og forretningsorden for gjennomføring 
av Ungdommens kirkemøte. Dette er også foreslått videreført. Endringene av 
statuttene for Ungdommens kirkemøte medfører også behov for noen endringer i 
forretningsorden for Ungdommens kirkemøte, særlig hva gjelder valg av leder, 
ordinære medlemmer og medlemmer valgt på grunnlag av særskilt kompetanse. 
Forslaget til ny forretningsorden, i tråd med forslaget til nye statutter for 
Ungdommens kirkemøte, vedlegges til orientering til Kirkerådet. I disse er det også 
gjort noen andre endringer som følge av innføring av elektronisk møtesystem. 
 
Overgangsordning for medlemmer i Utvalg for ungdomsspørsmål 
 
Sekretariatet har i henhold til gjeldende regler oppnevnt fire medlemmer til Utvalg 
for ungdomsspørsmål, mens fire medlemmer velges av Ungdommens kirkemøte. 
Utvalget velges og oppnevnes for to år av gangen, hvor halvparten velges hvert år. 
Einar Østerhagen og Jens Bjelland Grønvold er oppnevnt for perioden 2017–2018, 
mens Olav Brennsæter og Fredrik Røste Haugen er oppnevnt for perioden 2018–
2019. Ettersom Grønvold er ansatt som ungdomsrådgiver i Kirkerådet, har han 
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allerede gått ut av utvalget. For de øvrige medlemmene, legges det til grunn at det 
foretas en overgangsordning. Det innebærer at de medlemmene som ble valgt eller 
oppnevnt for to år i 2017, fungerer ut perioden de er valgt eller oppnevnt for, dvs. 
etter Ungdommens kirkemøte i 2019. I tillegg til Olav Brennsæter og Fredrik Røste 
Haugen gjelder dette de to medlemmene av utvalget som ble valgt av Ungdommens 
kirkemøte i 2017. Det betyr også at Ungdommens kirkemøte i 2018 velger leder, to 
ordinære medlemmer og ett medlem på særskilt grunnlag. Ungdommens kirkemøte i 
2019 velger deretter tre ordinære medlemmer og ett medlem på særskilt grunnlag.  
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Kostnadene knyttet til leder av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmåls deltakelse i 
Kirkerådet er anslått til om lag kr 55 000,-. Dette inkluderer reiseutgifter, 
overnatting, tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse.  
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