
 

DEN NORSKE KIRKE                 
Samisk kirkeråd 2016-2020 

  Fuossko - Fauske 

 
 

 
  

 
   

 
Referanser: SKR 33/16 
 
Arkivsak: 17/05310-1  
 
 
 
 
         
 
 

Endring av statutter for SUNG 
  

 

Sammendrag 
Med bakgrunn i saken om opprettelsen av SUNG (SKR 33/16) kommer det et forslag fra SUNG om 
endring av statutter. Ved gjennomgang av statuttene viste det seg flere utfordinger som både ble 
påpekt av Ufung og av SUNG selv, og et nytt forslag er utarbeidet som gjort rede for i saken.  
 
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Samisk kirkeråd vedtar statutter for SUNG i tråd med endringer redegjort for i saken.  
 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Statutter for SUNG ble i første omgang vedtatt av Samisk kirkeråd (SKR 33/16), og i vedtaket står det 

førlgende i pkt 3: SUNG får i en 3 års periode (2017-2019) rom for å være et nytt utvalg i en 

innfasingsperiode med de tilpasninger det vil være behov for, og at SUNG hvis behov 

for endringer i statutter eller sammensetning kommer som sak til SKR i løpet av 2020, 

eller trer inn i ordinær drift fra 2020. 

 

Forslagene til statutter og mandat for SUNG er utarbeidet av en arbeidsgruppe, og SUNG ser at dette 

er som grunnlag et godt arbeid, men at det er noen ting som for at SUNG skal fungere optimalt bør 

endres, og det bes om at endringene i statuttene kan gjøres allerde nå i den hensikt.  

 

Det vil her gjennomgås de punkter som SUNG og Ufung har sett behov for endring på.  
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 2. Sammensetning 

                SUNG består av inntil sju representanter med vararepresentanter:  

Endres til: SUNG består av inntil sju representanter. Begrunnelsen for dette er at det heller ikke i 

Ufung er vararepresentanter, og at dette er et fordyrende ledd. 

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, geografisk tilhørighet og 

språkområdetilhørighet, samt bredde i teologisk ståsted.  

Endres til: To representanter oppnevnt av Samisk kirkeråds administrasjon. Representantene fra 

Samisk kirkeråds administrasjon skal fungere som utjevningsmandat for å sikre spredning på 

kjønn, alder, geografisk tilhørighet og språkområdetilhørighet, samt bredde i teologisk ståsted. 

Begrunnelsen for dette er at det for det første oppleves som unaturlig for SUNG at SUNG ikke selv 

velger leder blant egne representanter. Utvalget ønsker å velge leder, men at leder og nestleder i 

leders sted får møterett på Samisk kirkeråds møter. Kontakt mellom SKR og SUNG kan være god selv 

uten at SKR formelt velger leder. I tillegg kan det være en fordel at det kan oppnevnes to 

utjevnningsmandater, særlig for å sikre kjønnsbalanse i utvalget.  

                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 partallsår eller ved behov.  

Endres til: Samisk kirkeråds utjevningsmandater utnevnes fortrinnsvis i partallsår eller ved behov. 

Representanter fra Sør-Hålogaland og Oslo og deres varaer velges i oddetallsår.  Leder velges i 

oddetallsår. 
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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 regler for valgav nominasjonskomitè.  

 

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

Møtene kan om hensiktsmessig spres geografisk mellom bispedømmene. 

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

som reguleres i statuttene. SUNG vedtar også regler for valg av leder og nestleder.  

 

Begrunnelsen for endringene er først og fremst hensyn til at medlemmene i SUNG i stor grad er 

studenter som er avhengig av å kunne møte i helgene, og at det da er praktisk å ha møtesteder som 

er lett tilgjengelig for utvalgets til enhver tid sittende medlemmer. Setningen om varamedlemmer 

tas ut og er begrunnet i pkt.2.  

 

5. Valg av leder 

Valg av leder og nestleder 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.  

 

Endres til: SUNG velger leder og nestleder ut fra gjeldende reglement, se pkt. 3.  

Begrunnelsen for dette er beskrevet under pkt.2.  

 
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Besparelser knyttet til at man ikke oppnevner varamedlemmer.  
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