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UKM 01/21 Konstituering og forretningsorden for UKM 2021  
 

Ungdommens kyrkjemøte (UKM) følgjer reglar for ungdomsdemokratiet i Den 

norske kyrkja og forretningsorden. Det er Kyrkjemøte som har vedtatt reglane for 

ungdomsdemokratiet og rammene for UKM 2021, medan UKM 2021 sjølv har ansvar 

for praktisk gjennomføring av møtet (forretningsorden).  

Under UKM 2021 2020 vart det lagt til ein protokolltilførsel av delegatane. Denne 

oppfordra Den norske kyrkjas ungdomsutval (DnkU) til å behandla sak om personval 

under UKM 2021 skulle gjennomførast med preferanseval. DnkU behandla saka i 

møtet sitt 12. februar 2021 og vedtok følgande: 

 

Vedtak: DnkU sender ikkje spørsmål om valform til høyring i ungdomsråda i denne 

omgangen, og ønskjer å gjennomføra UKM 2021 etter dagens valordning med 

alminneleg fleirtal. 

 

Vedtatt forretningsorden for Ungdommens kyrkjemøte 2021 
 

Plenumsarbeid 

1. Ungdommens kyrkjemøte arbeider gjennom plenumssamlingar og komitear. 

 

2. Møtet blir leidd av tre dirigentar. Dei treng ikkje vere blant delegatane i møtet. 

Møteleiinga har plikt til å leie forhandlingane i tråd med dei reglane som til kvar tid 

gjeld for Ungdommens kyrkjemøte og vanleg møteskikk. 

 

3. Når møtet begynner, skal det veljast eit teljekorps og referentar som under møtet 

rettar seg etter tilvisingar frå møteleiinga.  

 

4. Delegatane og representantane med tale- og forslagsrett teiknar seg til innlegg ved 

å gi røysteteikn eller ved bruk av elektronisk møtesystem. Det er høve til å ha inntil to 

korte replikkar og ein svarreplikk til kvart innlegg.  

 

5. Møteleiinga skal, når det er påkravd, regulere taletid og høve til replikk. Når 

møteleiinga ønskjer å setje strek, skal ein kunne teikne seg under innlegget til den 

neste talaren.  

 

6. Den som teiknar seg til forretningsordenen, dagsordenen, voteringsordenen eller 

for saksopplysning, skal få ordet like etter siste talar. Forslag om å avbryte ei sak, 

oppheve at strek er sett eller gå direkte til røysting, skal takast direkte opp til 

votering. 

 

7. I saker der det skal gjerast vedtak, skal behandlinga i hovudsaka skje både i 

komitear og plenumssamlingar. Ei sak går først til behandling i ein komité, som 

diskuterer seg fram til ei felles fråsegn som skal leggjast fram for møtet i plenum.  

 

Ei sak kan behandlast fleire gonger i plenum eller komité. Dersom ein komité kjem 

med ei delt innstilling, skal innstillinga frå både fleirtalet og mindretalet leggjast fram 
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for plenumssamlinga. Ungdommens kyrkjemøte kan òg vedta at saker skal 

behandlast direkte i plenum. 

 

8. Delegatane og representantane med tale- og forslagsrett har frammøteplikt til alle 

komité- og plenumssamlingar. Fråvær skal godkjennast av komitéleiaren eller 

dirigentskapet etter skriftleg søknad. 

 

9. Ungdommens kyrkjemøte kan gi gjester og andre inviterte talerett. Ein 

representant for Metodistkyrkjas Ungdomsforbund blir invitert til å delta på 

Ungdommens kyrkjemøte, også komitémøta, med møte- og talerett. 

 

Komitéarbeid 

10. Sekretariatet i kyrkjerådet set saman komiteane og nemner opp ein leiar for kvar 

komité. Leiaren har ansvar for å koordinere arbeidet i komiteen. 

 

11. Kvar komité skal ha nødvendig sekretærhjelp. 

 

12. Komiteen vel den arbeidsforma og organiseringa som ein finn mest tenleg, for 

eksempel skiping av underkomitear. 

 

13. For at ein komité skal vere vedtaksfør, må 2/3 av medlemmane vere til stades. 

 

14. Komiteen presenterer innstillinga si ved byrjinga av behandlinga av den saka 

komiteen har arbeida med. Dersom komiteen leverer ei delt innstilling, skal 

mindretalet også få presentere synet sitt. Fleirtalet og mindretalet skal ha like lang 

taletid. 

 

Røystingar og val 

15. Før ein går til votering, gjer møteleiinga greie for voteringsordenen. Møteleiinga 

avgjer voteringsordenen i samsvar med god møteskikk, slik at forslag blir tekne opp 

til votering i logisk rekkjefølgje. 

 

16. For at UKM 2021 skal vere vedtaksfør, må minst halvparten av dei røystepliktige 

delegatane vere til stades. 

 

17. Røysting skal gjennomførast ved at det blir vist røysteteikn, ved skriftleg røysting 

eller ved bruk av elektronisk møtesystem. Det kan berre røystast ved personleg 

frammøte. Vedtak skal ha alminneleg fleirtal.  

 

Ved val er den eller dei valt som har fått meir enn halvparten av dei gitte røystene. 

Om ingen eller eit for lågt tal får slikt fleirtal, blir ein ny røysting gjennomført.  

Om ingen eller eit for lågt tal får slikt fleirtal etter andre røysting, blir nok ein 

røysting gjennomført. Ved denne er den eller dei valt som har fått flest stemmer. Ved 

val er det møteleiinga som fastsett voteringsorden.  
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Delegatar til Ungdommens kyrkjemøte har røysteplikt. UKM 2021 kan vedta å fråvike 

dette prinsippet i enkeltsaker. Delegatar frå organisasjonane kan avstå frå røysting 

der organisasjonen har fatta eit vedtak som gjer at røysting er vanskeleg.  

 

18. Ungdommens kyrkjemøte veljar ein valkomité som skal førebu valet av Den 

norske kyrkja ungdomutval, deriblant leiar, representantar til Kyrkjemøtet og ny 

valkomité på det påfølgjande møtet. Det skal veljast ein person frå Den norske 

kyrkjas ungdomsutval og to delegatar. Valkomiteens medlemmar er utestengt frå val 

til Den norske kyrkjas ungdomutval og representant frå Ungdommens kyrkjemøte til 

Kyrkjemøtet. Ungdommens kyrkjemøte fastsett nærmare retningslinjer for 

valkomiteen. 

 

19. Ungdommens kyrkjemøte sender fire representantar med tale- og forlagsrett til å 

delta på Kyrkjemøtet. Representantane veljast blant delegatane til Ungdommens 

kyrkjemøte etter tilråding frå valkomiteen. Ungdommens kyrkjemøte veljar òg 

vararepresentantar frå Ungdommens kyrkjemøte til Kyrkjemøtet i ein særskilt 

røysting med simpelt fleirtal.  

 

Anna 

20. Sekretariatet i Kyrkjerådet får fullmakt til å rette skrivefeil og til å gjere 

redaksjonelle endringar i protokollen. 
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Vedtatt mandat for Ungdommens kyrkjemøtevalkomité 
 

1. Ungdommens Kyrkjemøte valkomiteen (frå no av: valkomiteen) førebur 

Ungdommens kyrkjemøtes (UKM) val av Den norske kyrkjas ungdomsutval, 3 

representantar til Kyrkjemøtet og av ny valkomité. Valkomiteen vel sjølv leiar. Leiar 

for valkomiteen innkallar til møta til komiteen og presenterer forslaget frå komiteen 

på UKM. 

 

2.Medlemmene i valkomiteen er avvist frå val til Den norske kyrkjas ungdomsutval 

og val til representant frå UKM til Kyrkjemøtet, men er valbar til valkomiteen dersom 

dei er delegatar. Leiar og ordinære medlemmer til utvalet og representantar til 

Kyrkjemøtet skal veljast blant UKM delegatar. 

 

3.Valkomiteen får den sekretærbistanden frå Kyrkjerådets sekretariatet som er 

nødvendig for å kunna gjennomføra oppgåvene sine på ein formålstenleg måte.  

 

Forslag og nominasjon til Den norske kyrkjas ungdomsutval 

4.Valkomiteen ber ungdomsråda og dei organisasjonane som har rett til å senda 

delegaterom å foreslå kandidatar til leiar av Den norske kyrkjas ungdomsutval og 

kandidatar til medlem i Den norske kyrkjas ungdomsutval innan UKM 

påmeldingsfrist. 

 

5.Valkomiteen kan spørja sitjande medlemmer som kan veljast att om dei tar imot 

attval. 

 

6.Valkomiteen ber UKM om å komma med forslag på kandidatar til medlemmer i 

Den norske kyrkjas ungdomsutval innan 60 timar før val gjennomføring, og 

valkomiteen presenterer vallista si innan 48 timar før valgjennomføring. 

 

7.Valkomiteen fremmar på dette grunnlag ei valliste med:  

a) Ein til tre kandidatar til leiar av Den norske kyrkjas ungdomsutval, i alfabetisk 

rekkefølgje, det året det skal veljast leiar. 

b) Kandidatar til val som ordinær medlem av Den norske kyrkjas ungdomsutval.  

 

Oversyna over kandidatar skal vera delt i to. Øvst på lista skal valkomiteen prioritera 

minst det talet kandidatar som det skal veljast. Resten av kandidatane som stiller til 

val, skal førast opp på vallista i alfabetisk rekkefølgje under dei prioriterte 

kandidatane. 

 

8.Valkomiteen skal i prioriteringane sine sikra at lista inneheld balanse når det gjeld 

kjønn og geografi, og vareta breidde når det gjeld bakgrunn. Innstillinga må vareta ei 

heilskapleg vurdering i forhold til sitjande medlemmer. 

 

Nominasjon av kandidatar som representant til Kyrkjemøtet 

9.Valkomiteen ber UKM om å komma med forslag på kandidatar til representant til 

Kyrkjemøtet innan 60 timar før val gjennomføring, og valkomiteen presenterer 

vallista si innan 48 timar før valgjennomføring. 
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10.Valkomiteen fremmar på grunnlag av innkomne innspel ei liste med kandidatar til 

representant til Kyrkjemøtet. Lista skal vera i alfabetisk rekkefølgje.  

 

Nominasjon av kandidatar til valkomiteen 

11.Valkomiteen skal framme forslag til to medlemmer til ny valkomité. Valkomiteen 

består av ein medlem av Den norske kyrkjas ungdomsutval oppnemnt av dette 

utvalet, og to av UKM delegatar, valt av UKM. Kandidatane må vera delegatar på 

valtidspunktet. 

 

12.Medlemmene i valkomiteen som ikkje er delegatar på det følgjande UKM, møter i 

samsvar med reglar for ungdomsdemokrati på UKM med tale- og forslagsrett jmf §4 

 

Vedtak 
 

Ungdommens kyrkjemøte 2021 vedtar forretningsorden for UKM 2021 8-12. oktober 

2021. Og mandat for valkomiteen til UKM 2022. 

 

UKM 2021 veljer følgjande til dirigentar  

Matilde Ødegaard 

Helene Lunder Eriksen 

Harald Skoglund Dahler 

 

UKM 2021 veljer følgende til tellekorps   

Ungdomdomsrådgjeverne som er tilstades  

 

Protokoll tilførsel 
Forslagsstiller Jan Rikard Aas 

 

UKM 2021 ønskjer at minst 25% av sakane og vedtaka skrivast på nynorsk. Viser da 

til at det ikkje lenger er ei lov som stadfestar dette fordi rDnk ikkje lengre er under 

staten. Kyrkja har teke eit standpunkt om å fortsetje med begge målforma. 

 

Vedtatt  
 

For Mot   

23 12  
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UKM 02/21 Orienteringssaker 
 

1. Orientering frå Den norske kyrkjas ungdomsutval 
Den norske kyrkjas ungdomsutval ved leder Nora Antonsen,  orienterte om korleis 

sakane frå UKM 2020 har vore fylgje opp, og kva dei har arbeid med det siste året. 

 

2. Orientering frå Samisk ungdomsutval 
Ingen delegatar frå Samisk ungdomsutval møtte til Ungdommens kyrkjemøte 2021, 

og det ble derfor ikkje orientert frå deira arbeid i 2020/2021. 

 

3. Rapport frå arbeidet i ungdomsråda i bispedømma 
Delegatane frå kvart bispedømme presenterte arbeidet i sitt bispedøme med fokus på: 

Korleis sakane frå UKM 2020 og fokussaken har vore fylgje opp i ungdomsråd og på 

ungdomsting. 

 

4. Rapport frå Ungdomsorganisasjonane 
Delegatane frå kvar organisasjon presenterte arbeidet i organisasjonen med fokus på 

korleis sakane frå UKM 2020 og fokussaken har vore fylgje opp i organisasjonen. 
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UKM 03/21 Val 
 

Ungdommens kyrkjemøte gjennomførte fleire val.  

Valgkomitéen som vart valt på UKM 2021 2020 har vore 

Silje Håve Smørvik, leiar.  

Ingrid Olsen, medlem 

Amanda Anvar, Den norske kirkeU representant. 

 

Under Ungdommens kyrkjemøte deltok ikkje Silje Smørvik, og Inga Dekko ble 

supplert inn som medlem. 

 

Val av tre representantar til Kyrkjemøtet i 2022 
UKM 2021 sender fire representantar til å delta på Kyrkjemøtet i Trondheim 21. – 26. 

september 2022. UKM 2021-delegatane møtast dagen før Kyrkjemøtet startar. Ein av 

desse fire representantane er leiar av DnkU, som veljast for seg. Dei tre andre vart 

valt i dette valet, med vara. 

 

Dei som vart valt av Ungdommens kyrkjemøte 2021 til å reise til Kyrkjemøte 2022 

var 

Matilde Ødegaard, Den norske kyrkjas ungdomsutval 

Dennis Lund, Kyrkjemøte 2021 

Anna Riksaasen, KFUK-KFUM NORGE 

 

Vara frå UKM 2021 til Kyrkjemøte 2022: 

Marianne Meling  Kvamsøe , Stavanger  

Henriette Smeby, Norges Kristelige Studentforbund  

Sofie Marcelie  Hopshaug-Bakke, Nidaros  

Marianne Borgersen, Tunsberg  

 

Val av Den norske kyrkjas ungdomsutval 
Den norske kyrkjas ungdomsutval (DnkU) skal være Den norske kyrkjes rådgivande 

organ i saker som angår unges situasjon i kyrkje og samfunn, både nasjonalt og 

internasjonalt samt hjelpe ved førebuing og gjennomføring av Ungdommens 

kyrkjemøte. Utvalet kan også på ega initiativ ta opp aktuelle saker innan sitt område.   

 

Dei som ble valt til fast medlem av Den norske kyrkjas ungdomsutval 2021-2023 

Matilde Ødegaard, Den norske kyrkjas ungdomsutval  

Ole Andreas Grøtte Børnes, NKSS Laget 

Sondre Søndervik, Stavanger 

Christian Heidisønn Klaussen, Sør-Hålogaland 

 

Val av valkomite 
Valkomiteen til Ungdommens Kyrkjemøte 2022 har ansvar for å skaffe kandidatar til 

vala under møte. Dei som skal sitje i valkomiteen kan ikkje stille til val på neste års 

Ungdommens kyrkjemøte, korkje som medlem til DnkU, eller representant til 

Kyrkjemøtet 2022. Det er høve til å ta attval til valkomiteen.  
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Ein representant blir oppnemnd av DnkU, blant medlemmene i utvalet. 

Ungdommens kyrkjemøte vel ytterlegare to medlemmer til valkomiteen.  

 

Dei som ble valt til valkomitéen for UKM 2022: 

Inga S. Dekko, Tunsberg 

Frida Pynten, Nidaros 

 

  



 

11 
 

UKM 04/21 Influenserteologi 
 

Sosiale medier er blitt en viktig del av livet for veldig mange, dette i økt grad under og 

etter koronapandemien. De forskjellige 

plattformene, deriblant Snapchat, 

Instagram, Youtube og TikTok, er utformet 

for forskjellige typer kommunikasjon, for 

eksempel deling av tekster som nyheter eller 

sosiale oppdateringer, bilder, musikk og 

film. Den siste tiden har vi sett en økt trend 

til at flere unge også deler åpent om tro på 

sosiale medier.  

 

Vi ser det som positivt at unge forkynner på 

sosiale medier, da det blant annet er en god 

utvikling fram mot et mer livssynsåpent 

samfunn. På alle nye arenaer vil det oppstå 

unike utfordringer, derfor fremmer UKM 

2021 denne saken som sin fokussak i 2021.  

 

Med denne saken ønsker UKM 2021 å løfte 

frem både positive og utfordrende sider ved 

forkynnelse på sosiale medier, og løfte frem 

verktøy som kan brukes for en sunn 

fremstilling av kristen tro for barn og unge. 

Vi ønsker å legge særlig vekt på hvordan 

kirken skal forholde seg til denne nye 

utviklingen.  

 

UKM 2021 ønsker ikke å kategorisere 

enkeltpersoner som teologisk konservative, 

liberale eller radikale, men peke på innhold 

og form i forkynnelsen og 

kommunikasjonen.  

 

Positive sider ved forkynnelse på 

sosiale medier 
Kristne stemmer har forholdsvis liten plass i 

det offentlige rom, derfor kan digitale 

plattformer være nyttige verktøy for 

forkynnelse av det kristne budskapet. Mange  

unge befinner seg på sosiale medier, og 

denne plattformen er slik en ny mulighet for 

disippelgjøring, som det står i 

misjonsbefalingen i Matt. 28,18 - 20.  

Ordforklaringer og forkortelser: 

Sosiale medier er en 

samlebetegnelse for nettsider og 

apper som legger til rette for å skape 

og dele innhold, og å delta i sosiale 

nettverk via internett (Store norske 

leksikon). Eksempler på sosiale 

medier er Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Snapchat, 

Tiktok, samt blogger og vlogger på 

egne nettsider. De forskjellige 

mediene legger til rette for å spre 

kortere eller lengre tekster, bilder og 

videoer. 

Influensere eller «påvirkere» er 

personer som påvirker andre ved å 

ytre seg offentlig på sosiale medier 

eller gjennom andre kanaler. 

Influensere kan påvirke meninger, 

spre nye ideer, inspirere og skape 

trender. 

Med influenserteologi sikter vi til 

innholdet i det budskapet som 

formidles av kristne influensere på 

sosiale medier. 

Algoritmer i sosiale medier er 

utviklet for å få mest mulig 

oppmerksomhet fra brukere. Data 

brukerne legger igjen, for eksempel 

hva de leser, liker og kommenterer, 

brukes til å bestemme hva slags 

reklame og innlegg som vises til hver 

enkelt bruker.  

Tagging og DMs  (Direct 

messaging/direktemeldinger) viser til 

måter å oppnå kontakt med andre 

brukere på.  
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I dag oppleves tro som en privatsak av mange, noe som kan gjøre det vanskelig å 

snakke om sin egen tro og tvil. Når forkynnelse på sosiale medier brukes riktig kan 

det utruste, utfordre og oppmuntre unge til å snakke åpent om tro, og bli nysgjerrige 

på kristen tro. Spesielt blir dette viktig for unge som opplever å være alene med troen 

sin, eller eneste troende i sitt nærmiljø.  

 

Vi ber om at det vektlegges her at dette gjelder innhold som er forkynt og 

kommunisert på en god måte, etter Jesu prinsipper som kjærlighet, respekt, 

ydmykhet og sannhet.1 Det finnes allerede gode samfunnsaktører på sosiale medier 

som kan være til inspirasjon for god forkynnelse.  

 

Utfordrende sider ved forkynnelse på sosiale medier 
Mange i Norge ser på tro som en privat sak og terskelen for å oppsøke kirken eller en 

kristen forsamling kan oppleves som høy. Terskelen på sosiale medier er derimot lav, 

og der risikerer en å møte et budskap som kan virke polariserende og i verste fall 

ekskluderende.  

 

Enkelte sosiale medier når ut til unge målgrupper og det er lite regulering på de 

forskjellige plattformene. Når forkynnelse i kontrast til hvordan Bibelen beskriver 

Jesus publiseres uten å møte motstand, kan det gi feilaktige oppfatninger om den 

kristne troen og evangeliet. Dette er spesielt utfordrende da mange ungdommer ikke 

har bibelsk kunnskap for å etterprøve at det som blir delt er riktig.  

 

Om influensere bruker dominerende retorikk, kan det oppleves som dømmende og 

føre til at barn og unge ikke tør å identifisere seg som kristne. Unge troende kan møte 

fordommer mot kristen tro på jobb, skole og på fritiden. Dette kan bunne i usunn 

forkynnelse på digitale plattformer, eller forkynnelse som blir oppfattet som 

underholdning. Dette gjelder særlig dersom forkynnelsen oppfattes som dømmende, 

hatefull, eller imot bibelske prinsipper. Dette spesielt inn i tematikk omkring 

seksualitet, kjønnsidentitet og abort. Det er vår oppfatning at deler av forkynnelsen 

og bibelbruken som foregår på sosiale medier hadde vært bedre egnet i andre fora.2  

For barn og unge som møter kristen forkynnelse styrt av algoritmer på sosiale 

medier, kan en influenser med mange følgere få definisjonsmakt og styre 

oppfatningen av kristen tro. Det burde være et av kirkens satsingsområder å kunne 

nå frem med et sunt, kristent budskap til unge mennesker på digitale plattformer. 

 

Oppfordringer 
Vi etterlyser i hovedsak at Den norske kirke gjør en større satsning på sosiale medier 

for å skape flere trygge rom til formidling og samtale om kristen tro. I tillegg 

etterlyser vi, som forebygging til usunn teologi, en bedre trosopplæring og 

bibelkunnskap for ungdom. Dette spesielt gjennom kirkens tilstedeværelse på sosiale 

medier. Her vil vi komme med konkrete tiltak kirken kan gjøre.  

                                                   
1 Vi vil nevne gode eksempler som «Plussord»,  

Lisa Børud, Thor Haavik og Daniel Sæbjørnsen.  
2 Se f.eks. Rom. 2, 1 og 1. Kor. 5,12.  

https://www.instagram.com/plussord/
https://www.instagram.com/lisaborud/
https://www.youtube.com/channel/UC4wVMp7_BFl5VzPQpPFia_g
https://www.instagram.com/danielsaebjornsen/
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Til grunn for saken trekker vi fram Kirkemøtets vedtak i 2017 om økte ressurser til 

kirken på sosiale plattformer.3 Kirkemøtet mente at Den norske kirke skal ha 

ambisiøse mål for satsingen på digitale kommunikasjonsformer. Vi håper at denne 

saken belyser hvor presserende en slik satsning er. Vi ber derfor om oppfølging på 

vedtaket fra 2017.   

 

Vi setter pris på at Den norske kirken allerede har nettprestetjeneste, og diverse 

kontoer på sosiale medier, deriblant Snapchat, Youtube, Instagram og TikTok. Vi 

ønsker at disse i enda større grad skal brukes til å aktivt formidle hva kirken står for, 

og respondere til henvendelser fra følgere. Dette innebærer at unge vil få mulighet til 

å stille spørsmål og sjekke om opplysninger stemmer gjennom tagging eller 

direktemeldinger4.  

 

Vi ber om at mangfoldet i kirken representeres på disse plattformene gjennom 

formidling av det brede teologiske grunnlaget for Den norske kirke. Om dette 

formidles uten berøringsangst for utfordrende temaer tror vi at dette kan bidra til økt 

forståelse og mindre polarisering. Nettopp mangel på dette kan være noe av grunnen 

til at det florerer usunn kommunikasjon på digitale plattformer.  

 

UKM 2021 oppfordrer 

Alle kirkelige instanser til  

Å bruke TikTok, Youtube, Instagram og Snapchat mer aktivt for å formidle det kirken 

står for og gjøre det mulig å komme i kontakt med kirken og få svar på henvendelser 

 

Kirkerådet til   

 å prioritere ressurser for å bli mer synlig på sosiale medier i tråd med Kirkemøtes 

vedtak fra 2017 

 å ansette flere med arbeidsområde innenfor arbeid med kirkens digitale 

plattformer og med erfaring innen ung kultur og kommunikasjonstrender 

 å hente inspirasjon fra Svenska kyrkans satsing og ressursbruk på sosiale medier  

 å formidle digitalt innhold som representerer det brede teologiske mangfoldet i 

Den norske kirke og gjøre eksisterende ressurser tilgjengelige på interaktive 

sosiale medier 

 å skape mulighet for at unge kan komme i direkte kontakt med kirken gjennom 

tagging og direkte meldinger, jf. politiets TikTok-konto.  

 å videreutvikle nettprestetjenesten til å omfatte kontaktflater på flere sosiale 

medier, som Instagram og Snapchat  

 å gjøre informasjon om grunnleggende teologiske spørsmål lettere tilgjengelig på 

sosiale medier, for å unngå misforståelser og polarisering. Her er det viktig å 

inkludere trosopplæring og trosforsvar  

 å engasjere et større mangfold av stemmer til å være med å forkynne på Den 

norske kirkes kanaler 

                                                   
3 KM 12/17: Kirkens digitale satsing og medlemskommunikasjon 
4 (DMs). 
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Bispedømmer og ungdomsråd til 

 å støtte opp om unge kristne som ønsker å være åpne om tro på sosiale medier 
ved å skape rom for samtaler, forståelse, utrustning, bibelundervisning og leir  

 å se til kristne ungdomsorganisasjoner som allerede er etablert på digitale 

plattformer og har erfaring innen kommunikasjon av kristen tro til ungdom 

 å promotere kirkens tilstedeværelse på nett på skoler, i nærmiljøer og overfor 

konfirmanter 

 å lage og videreutvikle lokale kanaler for å nå unge på sosiale medier 

 

Enkeltpersoner i kirken til 

 å oppsøke kirken på nett eller lokalt 

 å bruke kirkens ressurser 

 å spre kirkens tilstedeværelse på nett ved å dele og like  

 å tagge kirken, sende direktemeldinger  

 å delta aktivt, undersøke og spørre om vanskelige tema  

 å være kildekritiske og praktisere nettvett 

 

Liker du dokumentet?5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt med 34 stemmer for, 1 stemme mot 

  

                                                   
5 Trykk LIKE! Abonner på UKM 2021, trykk HER: UKM 2021 | Facebook 

https://www.facebook.com/ungdommens.kirkemote
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UKM 05/21 Sorg, sinne, handling og håp 
 

Nyhetsbildet i 2021 er preget av katastrofemeldinger om hetebølger, enorme 

skogbranner, flom og skred mange steder på kloden, og mennesker som dør eller må 

flykte etter å ha mistet alt. I august 2021 offentliggjorde FNs klimapanel første del av 

sin sjette hovedrapport. FNs generalsekretær betegnet den som «Kode rød» for 

menneskeheten. Rapporten bekrefter nå med sikkerhet det forskere og miljøvernere 

har varslet om i årevis: En økning av ekstremvær over hele kloden. Denne 

alarmerende utviklingen fortsetter til tross for at FNs klimatoppmøte i Paris i 2015 

vedtok å jobbe for en begrensning av jordas oppvarming til godt under 2 grader, og 

helst til 1,5 grader.. Alle mennesker vil bli berørt av endringene vi nå ser6.  

 

Det vil være særlig barn og ungdom som vil lide og må ta konsekvensene for dette, 

ikke minst i fattige land. Deres framtid, muligheter og rettigheter er truet. Dette 

krever rask og effektiv handling fra alle beslutningstakere for å redusere 

klimagassutslipp og bruk av fossil energi. Som mange andre unge i verden, kjenner 

også vi som er på UKM 2021 på sorg og sinne over utilstrekkelig handling av 

mennesker med makt.  

 

Politikernes ansvar og kirkens kall 
UKM 2021 ber Norges nye regjering om et taktskifte i arbeidet for utslippskutt og å 

øke innsatsen for klimatilpasning i fattige land. På bakgrunn av denne sommerens 

hendelser og FNs budskap om behovet for en omfattende snuoperasjon er kampen 

for klimaet også et kristent kall. 

 

UKM 2021 anerkjenner at det finnes forskjellige politiske syn når det gjelder veivalg, 

og mener som "partinøytrale" at kirken bør være en brobygger. Parallelt med dette vil 

vi holde fast ved nødvendigheten av å verne om 

Guds skaperverk, med tilstrekkelige klimatiltak og 

satsing på fornybar energi.  

 

Erfaringer fra kirkens engasjement 
Erkjennelsen av miljøkrisen er ikke ny. 

Kirkemøtet oppfordret allerede i 1996 til 

oppbrudd, handling, håp, og samarbeid med alle 

mennesker av god vilje. Og mye positivt har 

skjedd: Mange enkeltmennesker, menigheter, 

organisasjoner og kirkeledere har engasjert seg og 

verktøy er blitt etablert (se faktaboks).  

UKM 2021 er glad for alt dette og mener at det gir 

et godt utgangspunkt for veien videre.  

 

Likevel er dette absolutt ikke noe vi kan slå oss til 

ro med. Altfor mange mangler fortsatt kunnskap 

                                                   
6 https://energiogklima.no/nyhet/ny-rapport-fra-klimapanelet-klimaendringene-gar-stadig-raskere/  

Våre verktøy: 

 Grønne menigheter 

 Miljøledelse i fellesråd og 

bispedømmeråd  

 En klimafotavtrykksanalyse 

for hele kirken 

 Bærekraftsboka 

 Samarbeid med miljø-, 

solidaritets- og 

fagbevegelsen 

 Internasjonalt, økumenisk 

og interreligiøst samarbeid 

 Integrering i kirkens 

arbeidsområder 

 

https://energiogklima.no/nyhet/ny-rapport-fra-klimapanelet-klimaendringene-gar-stadig-raskere/
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om hvorfor miljø og klima angår kirken og hva de selv kan gjøre. Kirkens 

klimafotavtrykksanalyser i 2012 og 2017 viser at kirkens klimagassutslipp har gått 

opp. Oppfølgingen av den første analysen var for dårlig, samlet sett. UKM 2021 

mener at dette er uakseptabelt. Hvorfor er det slik? Skyldes det likegyldighet, at man 

føler seg små og maktesløse?  Eller at man forventer handling av andre? Har de rett, 

de som mener at deler av kristen tro, en ensidig vektlegging av verset «legg jorden 

under dere»7, har bidratt til legitimering av menneskehetens ødeleggelse av naturen? 

Vi trenger møteplasser for å snakke om alt dette. 

 

UKM 2021 mener at kirken må bli enda tydeligere og støtter at Kirkemøtet 2021 skal 

drøfte kirkens teologi, egen drift, kirkens stemme i det offentlige rom og hvilken 

veiledning kirken gir enkeltmennesker i disse spørsmålene. Det haster. UKM 2021 

forventer derfor en konsekvent oppfølging på alle disse områdene etter Kirkemøtet. 

 

Kirkens oppdrag og handlingsrom  
Som kristne tror vi på Gud som skaper, frelser og livgiver. Derfor angår klima- og 

miljøkrisen kirken. Vårt oppdrag er klart: Gud er gartner og vi er skapt i hans bilde. 

Vi skal passe Guds hage, velge livet, elske Gud og vår neste8. Som kirke skal vi være 

Jesu Kristi kropp, et fellesskap som er lys og salt i en truet verden. Jesu frelse gjelder 

hele kosmos9.  På grunn av dette håpsbudskapet kan vi synge med salmebokens siste 

salme at vi både tror på jordens forvandling, og at vi ikke flykter fra vårt ansvar i 

verden10.  

 

Som en folkekirke som er både global og til stede i hvert lokalsamfunn i Norge har vi 

et stort handlingsrom, ikke minst når det gjelder trosopplæring og arbeid med barn, 

unge, unge voksne og eldre. Her har barne- og ungdomsorganisasjonene mye erfaring 

å bidra med og kan være en god ressurs for arbeid relatert til barn og unge. Vi kan 

bygge inkluderende fellesskap der det også gis rom for klimasorg.  

 

Som Norges største organisasjon med 3,7 millioner medlemmer har vi et stort 

handlingsrom. Vi kan ikke flykte fra vårt ansvar i verden og vi må være tøffe i kampen 

for å verne om Guds skaperverk. Vi har ressursene til å investere i fremtiden, og disse 

må vi bruke. Vi krever at vi i Den norske kirke setter av minst 25 millioner kroner til 

klimaarbeidet, likt den svenske kirken. Vi viser til Svenska kyrkans «färdplan för 

klimatet»11 der enn bevilger 25 millioner årlig de første tre årene av perioden mot 

2030. 

 

UKM 2021 har en drøm for vår kirke: 
Kirken utarbeider en felles forståelse og fortelling om hva som står på spill, og hvilket 

ansvar vi, som kristne, har til å engasjere oss, samt vår forpliktelse for de fattige som 

rammes i særlig grad av klimaendringer. Kirken tror på, lever og forkynner i ord og 

                                                   
7 1.Mos 1,28 
8 1. Mo 2,15; 5. Mo. 30,19; Mark 12,30-31 
9 Matt 5,13-14; Kol. 1,20 
10 Norsk salmebok 2013, salme 899 «Jeg tror på jordens forvandling» 
11 https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet-, 11 millioner 
brukes til stillinger i bispedømmene (stiftene), og 14 millioner til ulike tiltak og prosjekter 

https://www.svenskakyrkan.se/agenda2030/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet-
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handling et godt budskap om frelse og forsoning for alle mennesker og hele 

skaperverket! 

 

I 2030 skal folk vite at vern om skaperverket, klima og rettferdighet er viktige 

områder for kirkens tale og handlinger. Barn, ungdom, unge voksne og eldre 

samarbeider tett om dette. Ildsjeler finner fellesskap, inspirasjon og handlingsrom 

både i sine lokale menigheter og i samarbeid med kristne organisasjoner i sentrale 

kampanjer etter et nytt tiår for endring i kirke og samfunn. Menigheter og fellesråd 

deltar og samarbeider i sine lokalsamfunn og i nettverk i sine prostier og 

bispedømmer. 

 

Sammen skal vi stole på Guds løfter og bruke våre ressurser: 

- Den norske kirke har tusenvis av ansatte og over 100 000 frivillige fordelt over 

hele landet12  

- Vi har masse kreativitet, kjærlighet og pågangsmot 

- Den norske kirke har 1600 kirkebygg som er tradisjons- og verdibærere i hvert 

lokalsamfunn som vi kan bruke til å invitere til felles refleksjon, stillhet, lytting 

og samtaler  

- Den norske kirke har nok økonomiske ressurser til å sette i gang nødvendige 

tiltak 

 

UKM 2021 utfordrer  

Kirkemøtet og hele Den norske kirke til å: 

 være en enda synligere samfunnsaktør og stemme i det offentlige rom 

 sørge for en tydelig satsing for klima, miljø, rettferdighet og bærekraft mot 
2030  

 be sine ledere på alle nivåer å ta tydelig ansvar for å fronte dette og prioritere 
nødvendig arbeidskraft og kapital 

 etablere en årlig klimakonferanse for hele kirken etter modell fra 
trosopplæringskonferansen 

 

Kirkerådet til å: 

 lage en handlingsplan for hele kirken for arbeidet, der man bruker og 
forbedrer allerede eksisterende verktøy (se faktaboks), og utvikler nye. Planen 
deler tiden frem mot 2030 i treårsperioder med klare mål og evalueringer 
underveis. 

 etablere et klimaråd under Kirkerådet som leder arbeidet og samarbeider med 
bispedømmene om veiledning og inspirasjon av lokalkirken.  

 sørge for tilstrekkelig økonomi og arbeidskraft, minst 25 millioner kroner 
årlig.  

 jobbe mer med verktøyet «grønn menighet». Det bør vurderes bruk av noen 
obligatoriske handlingspunkter som grønne menigheten forplikter seg til å 
jobbe aktivt med  

 ha fokus på ENØK, energioppfølging og bruk av alternative energikilder i våre 
kirker 

 ha en ambisiøs reisepolicy og reisepraksis.  

                                                   
12 https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/bakgrunn/kirkestatistikk/ 
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DnkU til å følge opp hele dette temakomplekset løpende i sitt arbeid. 

 

Bispedømmene til å: 

 opprette en stilling med hovedansvar for å etablere og følge opp grønne 
menigheter.  

 delta i «Klimabrølet»13.   

 samarbeide med sitt ungdomsting og ungdomsråd om oppfølgingen av dette 
vedtaket. 

 forbedre hverdagen til lokalkirkene, ved å utvikle gode rutiner og oppfølging 
av en grønnere hverdag. 

 

Menighetene og fellesråd til å 

 vektlegge fellesskap, der ungdom opplever å bli sett og hørt, blant annet i 
klimaspørsmål  

 ha fokus på bærekraftig mat og matsvinn i sitt arbeid 

 veilede enkeltmennesker til å leve miljøvennlig14  

 i størst mulig grad være plast- og papirfrie i sin virksomhet, for eksempel ved å 
sende invitasjoner på sms i stedet for brev. 

 ha fokus på ENØK, energioppfølging og bruk av alternative energikilder i våre 
kirker 

 Forbedre hverdagen til lokalkirkene, og utvikle gode rutiner for og oppfølging 
av en grønnere hverdag 

 oppmuntre alle kirkens medlemmer til å velge mest miljøvennlige 
reisealternativ. 

 

 

 

 

 

Vedtatt med 34 stemmer for, 1 stemme mot 

  

                                                   
13 https://klimabrolet.no/   
14 https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/Tema/enkeltmennesker/ 
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UKM 06/21 Kirkelig organisering 
 

UKM 2021 har behandlet saken med utgangspunkt i Müller-Nilsen-utvalgets 

(Utvalget) rapport og høringsnotatet utarbeidet av Kirkerådet. UKM 2021 viser videre 

til en informasjonsfilm som viser hovedlinjene i Utvalgets rapport. 

 

Utvalget har i sin rapport anbefalt at det opprettes et nytt organ i kirkens struktur på 

prostinivå. Prostifellesrådet skal erstatte dagens kirkelige fellesråd. Utvalget har 

videre gått inn for å samle arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke i en felles linje i 

prostifellesrådet. Dette organet skal også ivareta oppgaver på vegne av soknet. Det vil 

dermed ha et medansvar for det kristelige livet i menighetene og vil kunne bidra til å 

samle trådene fra kirkens organer lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

UKM 2021 vil i det følgende gjøre rede for noen av temaene i utvalgets rapport som vi 

mener har særlig betydning for de unge i kirken. Vi ønsker også å knytte noen 

bemerkninger til noen av spørsmålene som følger av Kirkerådets høringsnotat. 

 

UKM 2021 har derfor valgt å behandle saken etter følgende tredeling: 

1. Unges representasjon i folkevalgte organer 
2. Arbeidsforhold og rekruttering 
3. Generelle bemerkninger til høringsspørsmål 

 

Unges representasjon i folkevalgte organer 
Den norske kirkes ungdomsdemokrati er i dag regelfestet på regionalt(bispedømme)- 

og nasjonalt nivå. Dersom det opprettes et nytt organ på prostinivå ved et 

prostifellesråd, og oppgaver som tidligere har ligget til bispedømmenivå blir flyttet, 

oppstår det spørsmål om hvordan unges stemmer skal bli hørt hos dette nye organet 

og i menighetene. 

 

I dag foregår det regionale ungdomsdemokratiet ved at menighetene og de kristne 

barne- og ungdomsorganisasjonene i bispedømmene sender delegater til 

ungdomsting på bispedømmenivå. Det kan tenkes at det vil være aktuelt at hvert 

prosti har sitt eget lokale ungdomsråd. Representanter fra disse ungdomsrådene kan 

da inviteres til møter hos prostifellesrådene. UKM 2021 mener imidlertid at dette kan 

være en uheldig organisering av ungdomsdemokratiet. Erfaringer tilsier at det selv på 

bispedømmenivå i dag har det vært utfordrende å få delegater til gjennomføringen av 

ungdomstingene. 

 

Videre mener UKM 2021 at en må sikre at ungdomsrådene på bispedømmenivå får 

en stemme inn i prostifellesrådene. Dette kan blant annet gjøres ved at 

ungdomsrådene inviteres inn i prostifellesrådenes møter for å orientere om saker 

som er blitt behandlet i ungdomsdemokratiet og andre saker hvor unges stemmer er 

viktig. Etter vårt syn vil det også kunne bringe med seg positive ringvirkninger ved at 

menigheter som ikke har stilt med representanter til ungdomstingene vil kunne få 

informasjon direkte fra ungdomsrådene. Oversikten og innspillene den aktuelle 

menighetsrepresentanten får fra ungdommene kan også bidra til den senere 

rekrutteringen på lokalt nivå. 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt2/rapport%20samhandling%20i%20en%20selvstendig%20folkekirke/
https://kirken.no/kirkeligorganisering
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Slik som prostiinndelingen er per i dag, er det 8-11 prostier i hvert bispedømme. 

UKM 2021 ønsker her å peke på at ungdomsrådsmedlemmene kan utfordres til å 

være prostikontakter. En prostikontakt vil være en som har ansvar for å overbringe 

informasjon fra ungdomsdemokratiet til prostifellesrådet, og vil være med på å styrke 

relasjonen mellom ungdomsrådet og prostifellesrådet utenom fastsatte møtepunkter. 

Eksempelvis kan saker fra prostifellesrådet spilles til ungdomsrådet og motsatt. 

Ordningen vil virke noe ansvarliggjørende for ungdomsrådene i bispedømmene. 

Dette kan føre til at medlemmene i ungdomsrådene blir mer bevisst på sin rolle i 

ungdomsdemokratiet. 

 

For å rekruttere til ung deltakelse i folkevalgte organer i Den norske kirke er det 

viktig med god informasjon om hva det innebærer å ha et verv i disse organene. UKM 

2021 mener at det her også vil være hensiktsmessig at det fremmes en egen sak på et 

senere UKM som tar for seg deltakelse i organer av det ordinære kirkelige 

demokratiet. 

 

UKM 2021 vil også bemerke at i dag gjennomføres ungdomstingene i kirken på ulike 

måter. Dette kommer av at det i dag er bispedømmerådene som fastsetter rammer og 

mandat for ungdomstingene utover det som følger av kirkeordningen. På noen 

ungdomsting er det saksbehandlingen som står sentralt, mens det andre steder er 

mer fokus på seminarer og lignende, og behandlingen av saker er en avgrenset del av 

ungdomstinget. UKM 2021 vil her gjøre bevisst på at det er viktig med en balanse 

mellom det sosiale og behandling av saker. Viktigheten av å ha et minimumsmandat 

for ungdomstingets demokratiske prosesser og saksbehandling må likevel presiseres, 

da dette først og fremst er et demokratisk organ. 

  

Når det gjelder valg til Kirkemøtet er det i dag et krav om at minst 20% av de som står 

på de ulike listene er under 30 år. Utvalget har gått inn for å opprettholde dette 

kravet, og UKM 2021 krever at dette blir et absolutt krav for at en liste kan stilles til 

kirkemøtevalget. 

 

UKM 2021 ser at Utvalget har gått inn for at lederen av Den norske kirkes 

ungdomsutvalg (DnkU) bør være medlem av Kirkemøtet med fulle rettigheter. UKM 

2021 krever at lederen av DnkU får fulle rettigheter på kirkemøtet i den nye 

organiseringen. UKM 2021 har ved gjentatte anledninger hatt dette standpunktet, 

senest i 2019 i sak UKM 2021 10/19 Regler for ungdomsdemokratiet. 

 

Arbeidsforhold og rekruttering 
Kirkerådet vedtok i sak KR 95/21 en Strategiplan for likestilling, inkludering og 

mangfold – forventningsdokument (policy) og handlingsplan. Dette 

forventningsdokumentet som, etter UKM 2021 sitt syn, løfter frem flere punkter som 

vil bidra til å sikre at kirken oppleves som en trygg arbeidsplass med et godt 

arbeidsmiljø. Det er viktig at mennesker som skal arbeide i kirken blir møtt med 

respekt og opplever kirken som et trygt rom for utfoldelse av sin kompetanse. 

 

For at unge skal oppfatte kirken som en attraktiv arbeidsplass er det viktig at 

organiseringen av ledelsen er lett å forholde seg til. Dette betyr at unge ønsker seg en 
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lett tilgjengelig leder. UKM 2021 mener at avstanden mellom et eventuelt prostinivå 

kan oppleves som nærmere prestenes arbeidshverdag enn dagens ordning der 

arbeidsgiveren sitter på bispedømmenivå. 

 

Det er imidlertid viktig å huske at kirken består av mange flere arbeidstakere enn 

ordinerte prester. For øvrige kirkelige ansatte vil arbeidsgiveransvaret løftes opp fra 

menighetene, og avstanden til ledelsen for disse arbeidstakerne økes. Dette aspektet 

er det viktig å være bevisst på i den eventuelle omorganiseringsprosessen. 

 

UKM 2021 mener likevel at det å samle arbeidsgiveransvaret i et nytt organ på 

prostinivå vil gagne menighetene. Ved å løfte dette fra fellesråd og opp til det nye 

organet vil flere av utfordringene som Utvalget peker på kunne bli løst. Vi mener 

kompetansen på blant annet ledelse og konflikthåndtering vil øke. Oversikten vi antar 

prostifellesrådet vil sitte med, vil også være med på å styrke eventuelle sårbare 

arbeids- og fagmiljøer.  

 

UKM 2019 utfordret i sak UKM  4/19 Rekruttering bispedømmene til å ha studenter i 

deltidsstillinger. Vi vil også løfte dette som en oppfordring til bispedømmene nå i dag. 

Samtidig ser vi at det for øvrig kan være utfordrende å rekruttere til stillinger i kirken 

dersom stillingene blir for små eller restriktive. Her kan oversikten som 

prostifellesrådet vil sitte med være nyttig. Det vil være mulig å kartlegge behovene i 

de ulike menighetene og det kan eventuelt være samme person som ansettes for å 

utføre samme deltidsjobb i ulike menigheter. På denne måten kan stillingsbrøkene 

økes. 

 

UKM 2021 mener det er viktig at stillingene tillegges tydelige oppgaver og mål for at 

de skal oppleves som attraktive både for dagens og fremtidige arbeidstakere. Vi vil 

her løfte at dette også må sees i sammenheng med det å skape gode rammer for 

ungdomsdemokratiet. Stillinger som skal bidra til ungdomsdemokratiet må ha klare 

rammer for mye av arbeidstakerens arbeidstid som skal brukes til eksempelvis 

ungdomsrådet.  

 

Generelle bemerkninger til høringsspørsmål 
I saksutredningen oppfordres UKM 2021 til å komme med vår mening om andre 

deler av Utvalgets rapport som er utgangspunktet for Kirkerådets høringsnotat. Vi vil 

i denne delen komme med noen av våre synspunkter til spørsmålene som oppstilles i 

høringsnotatet. 

 

Når det gjelder hvordan tilsettinger skal skje mener vi at dersom arbeidsgiverlinja 

ligger til et prostinivå der menighetene er representert, vil det sikre medvirkning fra 

menighetsrådet for tilsettinger. Vi mener likevel at dagens ordning ved eksempelvis 

tilsetting av menighetsprester, hvor menighetsrådet har en uttalelsesrett, burde 

videreføres. Denne uttalelsen mener UKM 2021 at prostifellesrådet skal legge stor 

vekt på. 

 

UKM 2021 vil også minne om at Kirkemøtet har vedtatt i sak KM 13/19 Nytt 

personalreglement for Den norske kirke at ungdomsrådet skal gis anledning til å 
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delta i intervjuer med en representant når det skal ansettes noen som vil ha særlig 

ansvar for ungdomsdemokratiet, jf. personalreglementet § 12 annet ledd. Det er 

videre fastsatt at ungdomsrådene skal gis anledning til å gi uttalelse om hvem som 

skal innstilles i den aktuelle stillingen, jf. personalreglementet § 14 femte ledd. UKM 

2021 legger til grunn at dette vil bli fulgt opp dersom ansettelsesprosessene flyttes fra 

bispedømmenivå til et prostinivå. 

 

I høringsnotatet stilles det spørsmål om kommunal representasjon til 

prostifellesrådet. UKM 2021 ønsker kommunal representasjon med observatør-status 

i prostifellesrådet. Dette vil være med på å opprettholde en relasjon mellom den 

lokale kirken og kommunene. Det synes også naturlig at kommunene er representert 

da prostifellesrådet skal ta over oppgaver eksempelvis knyttet til 

gravferdsforvaltning. 

 

UKM 2021 ønsker også å løfte frem at kirken har fire vigslede stillingskategorier med 

en tydelig profesjonsforståelse og identitet. Presten har tradisjonelt opptrådt som en 

leder, noe som kan skape et hierarki blant disse vigslede profesjonene. Et slikt 

hierarki er ikke galt i seg selv i og med at presten, i sin tjenesteordning, har et 

pastoralt lederansvar og en strategisk og åndelig lederrolle i menigheten, jf. 

Tjenesteordning for menighetsprester § 10, men dette er en dynamikk som kan være 

en kilde til frustrasjon og profesjonskamp – og som i neste rekke kan påvirke 

arbeidsmiljøet i staben på en negativ måte. 

 

På bakgrunn av dette mener UKM 2021 at kirken burde gå for modell 3 for daglig 

ledelse i prostiet. I denne modellen vil det være en daglig leder og en prost som 

verken er over- eller underordnet hverandre, men utfyller hverandre i lederrollen. 

Dette vil ivareta behovet for kompetanse på personalansvar, økonomi og forvaltning 

på den ene siden og behovet for å sikre kirkefaglig ledelse på den andre. Daglig leder 

og prost må ha tydelig definerte roller og mandat. 

 

Menighetsrådet og prostifellesrådet 
UKM 2021 støtter Utvalgets forslag om at prostifellesrådet skal velges av og blant 

menighetsrådets medlemmer, etter samme modell som fellesrådene i dagens 

ordning. Det gis også støtte til forslaget om at hvert sokn skal ha én representant.  

 

UKM 2021 krever at valglistene skal bestå av minimum 20% ung representasjon 

(under 30 år). Dette er viktig for å sikre de unges stemme lokalt. 

 

Kirkemøte 
UKM 2021 ønsker ikke at antall kirkemedlemmer fra hvert bispedømme skal 

fastsettes i forhold til medlemstall i bispedømme. Årsaken til det er at en slik ordning 

vil føre til en stor geografisk skjevfordeling. Dersom det likevel går inn for en slik 

vektlegging som Utvalget foreslår, mener UKM 2021 at det er viktig at 

skjevfordelingen ikke blir for stor og at det iverksettes reguleringsmekanismer for 

dette.  
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Utvalget har gått inn for at ordningen med valg av prest til bispedømmerådet og 

dermed Kirkemøtet skal avvikles. UKM 2021 vurderer at prestene som velges til 

Kirkemøtet gjennom dagens ordning, bringer med seg annen kompetanse enn den 

rent teologiske. Den teologiske kompetansen tenker UKM 2021 blir ivaretatt gjennom 

biskopenes representasjon i Kirkemøtet. Prestene tar imidlertid med seg erfaringen 

fra menighetene, og vil sitte med en annen oversikt over utfordringene lokalt. Denne 

kompetansen anser UKM 2021 som meget verdifull, og mener derfor dagens ordning 

med eget valg av prest til kirkemøtet opprettholdes. 

 

Utvalget har også gått inn for at ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt skal 

avvikles. UKM 2021 mener at lek kirkelige tilsatte skal velges slik som de gjøres i dag. 

I likhet med prestene, bringer disse med seg en verdifull oversikt over utfordringer og 

perspektiver lokalt som det vil være behov for at blir belyst i Kirkemøtet. De har 

førstehåndserfaring med blant annet konfirmantundervisning, barne- og 

ungdomsarbeidet med mer i menighetene, og kan styrke barn og unges perspektiver 

inn i beslutninger. 

 

Dersom ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, mener UKM 

2021 at disse burde være valgbare på lik linje med kirkens leke medlemmer. Vi mener 

videre at de ansatte som eventuelt jobber med gjennomføringen av kirkevalget ikke 

skal være valgbare. 

 

Utvalget har videre gått inn for lederen av Samisk kirkeråd, tre andre samiske 

representanter fra de nordligste bispedømmene og døvemenighetenes representant 

skal være representer i Kirkemøtet utover øvrige folkevalgte. Dette støtter UKM 2021 

og vi gir også støtte til at samisk representasjon i prostifellesråd i 

forvaltningsområdet for samisk språk skal utredes videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt med 34 stemmer for og 1 stemme mot  
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UKM 07/21 Vevd tro – ungdom trygg på sin kristne identitet  
 

Kirkerådet vedtok i sak 08/21 å ha barn og unge som satsningsområde i 2022. I lys av 

pandemien og isolasjonen som har preget unge menneskers liv, er det naturlig å ha 

fokus på å etablere og styrke fellesskap hvor unge mennesker kan oppleve tilhørighet 

til kirken.  

 

Mange unge mennesker i dag synes det er vanskelig å være kristen og ha med seg 

troen inn i hverdagslivet. Hvis en syns det er vanskelig å være kristen utenfor kirken, 

kan det også bli utfordrende å være kristen generelt. Dette kan komme av at når en 

forteller at en er kristen kan en få kritiske og ubehagelige spørsmål og kommentarer. 

Uavhengig av alder, kan det oppleves vanskelig å snakke om tro i enkelte 

sammenhenger, som på jobb, trening og andre fritidsaktiviteter. Det er viktig at unge 

mennesker opplever at kirken tar disse utfordringene på alvor og snakker om dem 

med de unge.  

 

Unge mennesker har ofte et engasjement, og for at kirken skal være et sted som 

rommer hele livet må både engasjementet og erfaringen til unge mennesker bli tatt på 

alvor. Det er viktig for unge kristne å lære å bli trygg på troen sin, og den kulturen må 

bygges innenfra i kirken. Det finnes noen tilbud for nye i kirken, men ikke alle 

menigheter har tilbud for unge som allerede er engasjert i kirken og som ønsker å 

utvikle troen sin videre. Troen utvikles stadig i møte med forandringer som skjer i 

livet, og mange opplever at barnetroen ikke nødvendigvis holder. Kirken må ta vare 

på de unge menneskene den allerede har, og gi de et godt tilbud som oppleves 

relevant i deres hverdag.  

 

UKM 2021 mener det er viktig å kunne snakke om disse utfordringene i kirken. Det 

må gis et godt tilbud til de av oss som ikke ønsker å være ledere, men kun ønsker et 

tilbud hvor man kan være deltaker.  

 

Tilbud for ungdom  
Det finnes noen tilbud til ungdom og unge voksne i kirken. En del av disse tilbudene 

er ikke nødvendigvis utviklet av ungdommene og de unge voksne selv, og oppleves 

ikke relevante. UKM 2021 mener at Den norske kirke må fokusere på å utvikle tilbud 

hvor de unge blir inkludert i utvikling og definisjon av innholdet i arbeidet. I saken 

“Konfirmert - hva nå” fra UKM 2021 2018 sies det at Den norske kirke selv må tilby 

undervisning og samtaler om de unges spørsmål og problemstillinger. Lokale 

menigheter må også selv tørre å ta samtalene om de vanskelige temaene15. 

 

Kristent ungdomsarbeid er viktig for at unge mennesker skal få utvikle troen sin og 

gjøre troen relevant i eget liv. Den norske kirke har i dag mye bra og viktig 

ungdomsarbeid, men dessverre er det også mange unge som opplever at Den norske 

kirke ikke har et tilbud til dem. Tilbudene blir færre etter konfirmanttiden, og mange 

                                                   
15 Sak UKM 6/18 Konfirmert, hva nå?  
 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2018/UKM%202021-sak-6-18-konfirmert-hva-na---ung-i-kirken-15-30-ar---vedtak.pdf
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unge slutter dermed å være en del av et kristent fellesskap, enten for godt eller for en 

periode. For de som ønsker å være igjen i kirken, er ofte det eneste tilbudet 

ledertrening og frivillig tjeneste, og noen steder har heller ikke dette som tilbud. Hvis 

kirken har tilbud om ledertrening eller frivillig tjeneste, kan det også være et press på 

å delta på dette. Ledertrening er ikke noe som passer for alle. UKM 2021 mener 

derfor at det må jobbes med et bredere tilbud for ungdommer som treffer flere og 

oppleves relevant for ungdom. Tilbud som kan være aktuelle for ulike aldersgrupper 

og interessegrupper kan være mat og prat, turer, filmkvelder, pilegrimsturer, 

undervisning om trosforsvar og Bibelen.  

 

UKM 2021 mener også at Den norske kirke må være mer oppsøkende for å ivareta de 

mange unge menneskene som flytter til et nytt sted eller av andre årsaker trenger et 

trygt fellesskap. Grunnen til at mange unge engasjerer seg, er ofte fordi de blir spurt 

og invitert med inn i ulike kristne fellesskap.  

 

Tilbud for unge voksne  
Unge voksne er en sammensatt gruppe med ulike kjennetegn når det gjelder 

livssituasjon, erfaring, bakgrunn og veivalg. Selv om det er vanskelig å finne én 

fellesnevner for gruppen, kan et fellestrekk sies å være at dette er en gruppe som 

erfarer store oppbrudd og endringer i sitt eget liv, og hvor mange avgjørende valg tas i 

løpet av en kort tidsperiode.   

 

Kirken skal romme hele livet, og alderen 18-30 år er en del av livet kirken pr dags 

dato ikke rommer på en god måte. Mange unge voksne opplever ikke vanlige 

arrangementer i Den norske kirke som spesielt relevante. Årsaken kan være fordi 

arrangementene er på ugunstige tider, temaene som snakkes om oppleves ikke 

relevante i den livssituasjonen en ung voksen er i, eller så er det få andre på samme 

alder som deltar.  

 

Som ung voksen kan man ofte oppleve at troen blir utfordret. Nettopp derfor er det 

viktig at Den norske kirke har tilbud til denne aldersgruppen slik at man kan ha et 

fellesskap å ta dette opp i.  

 

UKM 2021 mener det må fortsette å jobbes med et bredt tilbud til unge voksne lokalt, 

gjerne i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre som jobber 

med unge voksne, for eksempel studentprester. Det er viktig med god 

kommunikasjon og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene for å kunne 

få flere inn som har kapasitet til å starte og drive et arbeid, samt at man kan benytte 

seg av kompetansen som finnes i de ulike organisasjonene. Organisasjonene har også 

mye godt arbeid man kan inspireres av. Her kan Samarbeidsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (SBU) være en nyttig ressurs for menighetene.  

 

Som ung voksen er man ofte også med som frivillig hvis man allerede er engasjert i 

kirken, og det er viktig å huske på at også disse trenger et tilbud hvor de kan være 

bare deltakere.  
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Økumenisk samarbeid 
Økumenikk er samarbeid mellom kirker, kristne trossamfunn og organisasjoner16. 

UKM 2021 ønsker å påpeke muligheten og fordelen av å jobbe økumenisk mellom 

kirker, migrantmenigheter og organisasjoner med både ungdomsarbeid og unge 

voksne-arbeid. Økumenisk samarbeid kan skape en større tilhørighetsfølelse og et 

større fellesskap, samt at det også kan utvikle og trygge ens egen tro. Det å møte flere 

kristne på samme alder, kan også gjøre det lettere å være kristen i hverdagen.  

 

Trosforsvar 

I alle aldre kan det oppleves utfordrende å dele troen sin utenfor kristne 

sammenhenger. Som kristen møter man ofte både fordommer og mistolkninger blant 

ikke-kristne. 1.Pet 3,15, sier at «vi alltid skal være klare til forsvar når noen krever oss 

til regnskap for det håp vi eier». Kunnskap om hvordan forsvare troen kan i stor grad 

senke terskelen for å dele troen sin utenfor kristne sammenhenger. Det kan også 

inspirere og motivere kristne i alle aldre til å kjempe for å fjerne fordommer og knuse 

myter i møte med ikke-kristne. UKM 2021 2017 sa at trosforvar må tas inn i 

trosopplæringen. UKM 2021 ønsker fortsatt at trosforsvar skal inn i trosopplæringen 

i kirken. 

 

Relevans og medvirkning i tilbud 
Et tilbud til både ungdom og unge voksne må oppleves relevant, og ungdommene og 

de unge voksne må oppleve å bli møtt der de er med sitt engasjement, behov, sorger, 

gleder og sine interesser. Det er viktig at unge mennesker får medvirke i utviklingen 

av tilbud til deres aldersgruppe, de skal gis definisjonsmakt over hva som skjer og 

hvordan det skjer.  

 

Å gi relevante tilbud til unge mennesker er viktig fordi man lettere kan trekke tråder 

mellom sin egen tro og det man holder på med i hverdagen. Opplever man for 

eksempel en temakveld om studentøkonomi i kirken, er det lettere å tenke at kirken 

rommer hele livet og dermed har plass til en gjennom et helt liv. Selv om unge 

mennesker ønsker seg et tilbud, er det ikke nødvendigvis slik at de ønsker å ta ansvar 

for å utvikle og gjennomføre prosjektet på egenhånd. Derfor oppfordrer UKM 2021 

menigheter til å jobbe på tvers av generasjoner for et arbeid med unge mennesker. 

Unge mennesker definerer behovene de har slik at tilbudet blir relevant, og de ansatte 

i kirken finner ressursene, ordner det praktiske og er med som støtte i 

gjennomføringen.  

 

UKM 2021 mener Den norske kirke må snakke et språk unge mennesker forstår. Når 

man forstår hva man er med på, blir også eierskapet til kirken større og det er lettere 

å engasjere seg videre. Dette kan ivaretas ved for eksempel å involvere de unge mer i 

utformingen av gudstjenester og andre arrangementer eller å slippe til yngre talere på 

talerstolen. Den norske kirke kan også, gjennom systematisk trosopplæring, lære 

unge mennesker om troens kjernebegreper slik at også disse oppleves relevante for 

unge mennesker.  

                                                   
16 Hva er økumenikk? Kirken.no 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/okumenikk-og-kirkesamarbeid/hva-er-okumenikk/
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UKM 2021 mener at det skal være enkelt å delta på arrangementer i kirken, og 

økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse. Derfor må det synliggjøres hvilke 

tiltak som eksisterer for å hjelpe de som ikke har økonomi til å være med på ulike 

arrangementer som skjer i kirken. 

 

UKM 2021 utfordrer  

Menigheter i Den norske kirke til å:  

 vurdere å organisere ungdomsarbeidet og unge voksne-arbeidet i en av barne- 
og ungdomsorganisasjonene.  

 ha dialog og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene når man skal 
utvikle nye tilbud, spesielt til unge voksne. 

 involvere ungdom og unge voksne i utvikling og drift av tilbud til de ulike 
aldersgruppene, gjerne gjennom et intergenerasjonelt samarbeid.  

 identifisere barrierene for deltakelse og deretter finne ut hvordan disse 
barrierene kan senkes.  

 å samarbeide økumenisk med andre kirker, organisasjoner og 
migrantmenigheter 

 inkludere trosforsvar i trosopplæringen ved å se til organisasjonene som 
allerede har utviklet ressurser på dette.  

 

Kirkerådet til å:  

 utvikle trosopplæringstiltak som gir god kunnskap om troens kjernebegreper 
som nåde, frelse og evangelium.  

 støtte og etterspørre trosopplæringstiltak som gir god kunnskap om 
trosforsvar. 

 satse større og bredere på ungdom- og unge voksne-arbeid.  
 utvikle ressursmateriell/veiledende materiell om tro, og andre relevante 

aktuelle tema, for målgruppen 18-30 år.  
 

Bispedømmerådene til å:  

 legge en strategi for hvordan man kan ivareta de mange unge menneskene som 
flytter til et nytt sted. 

 legge en strategi for å støtte opp om nye og allerede eksisterende unge-voksne 
fellesskap og tiltak hos organisasjonene.  
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UKM 08/21 Resolusjon frå Ungdommens kyrkjemøte 2021  
 

Den norske kyrkja har i ei årrekkje uttrykt eit engasjement for klima, miljø og 

berekraft. I 1996 behandla Kyrkjemøtet saka «Forbruk og rettferd». I oppfølginga av 

denne saka vart det bestemt at det skulle opprettast eit nettverk for ildsjelar som 

arbeidde med miljø og rettferd i kyrkja. Dette nettverket er det me i dag kjenner som 

«Grøn kyrkje».  

 

I 1998 vart Hundvåg menighet i Stavanger bispedøme landets første grøne kyrkjelyd. 

I dag består nettverket av meir enn 400 kyrkjelydar i Den norske kyrkja, samt fleire 

kyrkjelydar i andre kyrkjesamfunn og kristne organisasjonar.1 Nettverket er ein 

ressurs for kyrkjelydar som ønskjer å gjere sitt for å ta tak i dei utfordringar som 

klimaforandringane gir oss.  

 

Ungdommens kyrkjemøte har òg vist eit tydeleg engasjement for klimasaka, og 

har opp gjennom åra mange gonger kome med resolusjonar som angår kyrkja og 

ungdom sitt engasjement for klimaet. Så tidleg som i 1998 kom UKM 2021 med 

resolusjonen «Forbruk og rettferd»,2 som ei oppfølging av saka med same namn på 

kyrkjemøtet i 1996 (KM 10/96), og seinare har UKM ved fleire anledningar drøfta 

sakar som direkte eller indirekte angår klimaforandringane og dei konsekvensar 

desse har for kyrkja og ungdommar.3  

 

I 2019 fekk Greenhouse, eit ungdomsarbeid i Bogafjell menighet i Stavanger 

bispedøme, som første ungdomsarbeid i Den norske kyrkja anerkjenning som grøn 

kyrkjelyd, gjennom eit diplom overlevert av Stavanger biskop.4 Ungdommane 

i Greenhouse har gjort tiltak som å lage eigen kjøkenhage med kompostert jord, lodda 

leidningar og reparere klede.  

 

UKM 2021 synes arbeidet Greenhouse har gjort er både spanande og viktig, og ser 

gjerne at fleire ungdomsarbeid rundt om i landet set i gong tilsvarande 

tiltak. Samstundes ser UKM 2021 at det kan vere utfordrande for mange 

ungdomsarbeid å få til noko tilsvarande. Eit ungdomsarbeid kan veksle frå år til år, 

somme ungdomsarbeid har få deltakarar og treffest sjeldan, og ikkje alle tilsette som 

arbeider med ungdom har ressursar til å dra eit slikt arbeid.  

 

For å gjere det lettare for ungdomsarbeid i kyrkjelydar og barne- og 

ungdomsorganisasjonar knytt til Den norske kyrkja å verte grøne, vil det vere ein 

fordel om det fanst ein formalisert prosess for å verte grønt ungdomsarbeid. Ein slik 

prosess kan med fordel likne den som finst for grøne kyrkjelydar, og inkludere 

registrering av grøne ungdomsarbeid, utmerking med diplom, oppfølging frå 

bispedømekontoret, og oppretting av eit nettverk der interesserte som driv med grønt 

ungdomsarbeid i sin organisasjon eller kyrkjelyd kan treffast og utveksle idéar og 

inspirasjon.  

 

Ei ordning for grøne ungdomsarbeid bør derimot ikkje vere for rigid og avgrensa til 

spesifikke tiltak. Eit ungdomsarbeid kan veksle frå år til år, og det kan variere stort 
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kva som er mogleg å gjennomføre. Grøne ungdomsarbeid kan med fordel gjere nytte 

av for eksempel «Use your talents»-metoden.  

 

Denne metoden tek utgangspunkt i dei ressursane som finst lokalt i 

ungdomsarbeidet, og ser på kva ein kan få til med desse. Slik kan det grøne 

engasjementet i ungdomsarbeidet vere organisk, i staden for å vere bunde til strenge 

retningslinjer og krav.  

 

UKM 2021  
 bed Kyrkjerådet om å leggje til rette for ei registreringsordning for grøne 

ungdomsarbeid, liknande den som finst for grøne kyrkjelydar i dag.  
 bed bispedømekontora om å leggje til rette for utmerking og oppfølging av 

grøne ungdomsarbeid lokalt i sitt bispedøme.  
 ønskjer at det vert oppretta eit nettverk for grøne ungdomsarbeid i Den norske 

kyrkja.  
 oppmodar alle ungdomsarbeid, i kyrkjelydar og barne- og 

ungdomsorganisasjonar knytt til Den norske kyrkja, til å verte grøne 
ungdomsarbeid.  
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UKM 09/21 Fokussak UKM 2022 
 

Ungdommens kyrkjemøte valte følgjande sak som fokussak i 2022: 

 

Trusopplæring mot 2023 
I år er det over 20 år sidan trusopplæringreforma vart greidd ut i NOU 2000:26, og 

starten på trusopplæring slik vi kjenner han i dag. Det har skjedd mange endringar 

sidan då, og derfor er det no sett ned eit utval som skal greia ut både innhald og 

organisering av trusopplæringa slik han er i dag. Slik prosessen er no, ligg det an til at 

det kan fremmast ei sak til Kyrkjemøtet 2023. Det blir ekstra viktig at stemmene til 

unge blir med i arbeidet med evalueringa og forslaga til revideringa, nettopp fordi 

mange av medlemmane i ungdomsdemokratiet har fått vera med som deltakarar på 

ulike trosopplæringstiltak dei siste tjue åra.  

 

La oss si meininga vår for dei tjue neste! 
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Deltagere Ungdommens kyrkjemøte 2021 
Acta - barn og unge i Normisjon   Filip Hovland   Observatør  

Acta - Barn og unge i Normisjon   Marcus Mossberg   Delegat  

Agder og Telemark     Liv Reidun Urtegård  Delegat  

Bjørgvin      Elise Skjærven Aas   Delegat  

Bjørgvin      Jannike Johannessen  Delegat  

Bjørgvin      Malene Mortensen   Observatør  

Borg       Helene Lunder Eriksen  Delegat  

Den norske kirkes ungdomsutvalg  Amanda Anvar   Delegat  

Den norske kirkes ungdomsutvalg  Matilde Ødegaard   Delegat  

Den norske kirkes ungdomsutvalg  Nora Antonsen   Delegat  

Den norske kirkes ungdomsutvalg  Thomas Raadin Iversen  Delegat  

Den norske kirkes ungdomsutvalg  Tobias Wang   Delegat  

Hamar      Stig Kenneth Limmesand  Observatør  

Hamar      Vanja Hole Joramo   Delegat  

Hamar      Jan Rikard Aas   Delegat  

HEKTA- trosopplæring for ungdom  Henrik Bever Fikse   Delegat  

HEKTA- trosopplæring for ungdom  Sol Elisabeth Winger  Observatør  

KFUK-KFUM Norge    Anna Riksaasen   Delegat  

KFUK-KFUM Norge    Solveig Stange-Rasmussen Observatør  

Laget NKSS      Kristine Elisabeth Helgheim Observatør  

Laget NKSS      Ole Andreas Grøtte Børnes Delegat  

Møre       Rasmus Elias Myklebust  Delegat  

Nidaros      Frida Pynten   Delegat  

Nidaros      Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke Delegat  

NMSU      Ida Kristine Slettbakk  Observatør 

NMSU      Signe Hustrulid   Delegat  

Nord-Hålogaland     Harald Skoglund Dahler  Delegat  

Nord-Hålogaland     Michael Frostmo   Delegat  

Norges KFUK-KFUM speiderene  Veronica Lona   Delegat  

Norges kristelige studentforbund  Henriette Smeby   Delegat  

Oslo       Maria Louise Hansen  Delegat  

Sendt fra UKM 2020 til KM 2021  Dennis Lund   Delegat  

Skjærgårds LIVE     Elisabet Ryste   Observatør  

Skjærgårds LIVE     John C. Ryste   Delegat  

Stavanger      Marianne Meling Kvamsøe Delegat  

Stavanger      Sondre Søndervik   Delegat  

Stavanger      Therese Egebakken   Delegat  

Sør Hålogaland     Christian Heidissønn Klaussen Delegat   

Sør-Hålogaland     Ingrid Olsen    Delegat  

Tunsberg      Bjørg Herdis Bøe Hansen Delegat  

Tunsberg      Inga Dekko    Delegat  

Tunsberg      Marianne Borgersen  Delegat  

Ung Kirkesang     Jenny Helene Syse   Observatør  

Ung Kirkesang     Selma Holmquist   Delegat 
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