
Forslag til statutter for Samisk ungdomsutvalg / SUNG  
 

1. Formål og organisering 

Formålet til Samisk ungdomsutvalg, heretter kalt SUNG, er at utvalget først og fremst skal  

jobbe med saker som gjelder og berører samisk ungdom og annen urfolksungdom, samt 

oppfølging av relevante vedtak fra Ungdommens kirkemøte. 

SUNG er organisert som rådgivende organ for Samisk kirkeråd, Kirkerådet og for 

Mellomkirkelig råd i spørsmål om urfolksungdom. 

SUNG bidrar i et eventuelt arbeid med en kirkelig fagdag/samling for samer i aldersgruppen 

18-30 år. 

2. Sammensetning 

                SUNG består av inntil sju representanter med vararepresentanter: 

a) En valgt representant fra hvert av følgende bispedømmer: Nord-Hålogaland, Sør-

Hålogaland, Nidaros og Oslo. Representantene blir valgt for to år  av Ungdomstinget i hvert 

bispedømme. 

b) En leder oppnevnt av Samisk kirkeråd og en representant oppnevnt av Samisk kirkeråds 

administrasjon. Representanten fra Samisk kirkeråds administrasjon skal fungere som 

utjevningsmandat for å sikre spredning på kjønn, alder, og språkområdetilhørighet, samt 

bredde i teologisk ståsted. 

                C) Sametinget inviteres til å utnevne en ungdomsrepresentant. 

 SUNG bør ha representasjon fra  nord- sør- og lulesamisk språkområde, og det bør være 

representert ungdom med tilknytning til læstadianske miljøer. Det skal etterstrebes en jevn 

fordeling i kjønn, alder og teologisk ståsted.  Minst halvparten av delegatene i SUNG skal 

være samer jfr. kriterier for Sametingets valgmanntall.  Representantene bør være mellom 18 

og 30 år.  

Representanter fra Nord-Hålogaland, Nidaros, samt deres varaer velges i partallsår. 

Sametingets representant oppnevnes for to år om gangen i partallsår. Samisk kirkeråds 

utjevningsmandat velges i partallsår. Representanter fra Sør-Hålogaland og Oslo og deres 

varaer velges i oddetallsår.  Leder velges i oddetallsår. 



 

3. Møter 

  SUNG bør møtes minst tre ganger årlig. Ett møte bør være sammen med UFUNG. 

Møtene bør om hensiktsmessig spres geografisk mellom bispedømmene. 

Vara får alltid innkalling, men møter kun ved behov. 

SUNG vedtar selv nærmere regler og forretningsorden for gjennomføring av møtene utover 

det som reguleres i statuttene. SUNG vedtar også reger for valg av nominasjonskomitè.  

 

4. Protokoll 

 Det føres protokoll fra SUNG sine møter .  

Protokollen sendes ut til representantene med 1 ukes kommentarfrist.  

Protokollen oversettes til et av de tre samiske språk, før det sendes ut i begge språkversjoner 

til utvalgets medlemmer, Ufung og de sentralkirkelige råd. 

 

5. Valg av leder 

Valg av leder til SUNG gjennomføres ved at SUNG oppretter en nominasjonskomitè som i 

samarbeid med Samisk kirkeråds adminstrasjon setter opp forslag til aktuelle lederkandidater, og 

deretter velges en kandidat til vervet av Samisk kirkeråd.   

SUNG velger selv nestleder.  

 

 


