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Representant til Samisk ungdomsutvalg i Den norske kirke 

 
Ved Samisk kirkeråds møte 5/6 12.2016 ble Samisk ungdomsutvalg, SUNG, vedtatt 
opprettet (Sak 33/16). Det ble da også vedtatt statutter som sikrer representasjon og 
utnevninger.  
 
Samisk ungdomsutvalg skal være et rådgivende organ på nasjonalt nivå i Den norske kirke. 
Utvalgets rolle skal være å uttale seg om saker til behandling i Samisk kirkeråd, 
Mellomkirkelig råd og Kirkerådet som berører samisk ungdom, samt være med på arbeidet 
med å skape en samtalearena for utvalgte ikke-partipolitiske temaer i det samiske 
samfunnet.  
 
SUNG skal blant annet bestå av representanter fra de tre språkområdene, representant fra 
Sametinget og valgt leder.  
 
I saken vedtas det også rom for å bygge opp utvalget gjennom utnevninger før det etter 
2019 skal være demokratiske valg på representantene i bispedømmene. I den første 
perioden utnevnes delegater administrativt ut fra beskrivelsen i statuttene (Se vedlegg).  
 
Oslo og Sør-Hålogaland oppnevner i første omgang en representant til SUNG for perioden 
2017- 2018. 
Nord-Hålogaland og Nidaros oppnevner i første omgang representant til SUNG for 2017, 
med mulig reoppnevning for perioden 2018-2019.  
Sametinget utnevner representant for rådsperioden i Sametinget.  
 
Det er jo selvsagt et ønske at det blir samiske ungdommer som oppnevnes. Samtidig har 
Ungdommens kirkemøte uttalt seg om saken, og kriteriet om at flertallet  av SUNGs 
medlemmer skal være samisk jf. kriterier for Sametingets valgmanntall er kommet som 
resultat av det. Det innebærer at representanten ikke må være samisk. 
 
Det er et mål om at det første møtet i det nye SUNG blir i slutten av februar 2017 for å 
forberede valg av leder jf. statuttene, slik at ny leder kan velges av  Samisk kirkeråd  på 
rådsmøte 15-16 mars 2017.  
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Samisk kirkeråd ber derfor bispedømmene og Sametinget om å oppnevne en samisk 
ungdomsrepresentant til SUNG. Navn og kontaktinformasjon på vedkommende bes sendes 
oss innen 10.2.2017.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Risten Turi Aleksandersen  
Generalsekretær Maria Roysdatter Steinsvik 
 Samisk ungdomskonsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Statutter for SUNG.pdf 
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Sametinget            Sámediggi - 

Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50  

9730  
Karasjok/Kárášjohka 

Nidaros bispedømmeråd            Erkebispegården 7013 TRONDHEIM 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd            Postboks 790 9258 TROMSØ 
Oslo bispedømmeråd            Postboks 9307 

Grønland 
0135 OSLO 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd            Tolder Holmers vei 
11 

8003 BODØ 

 


	Representant til Samisk ungdomsutvalg i Den norske kirke

