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Statutter for UKM 

13.1.2015  

Fastsatt av Kirkerådet 12. mars 2010. Sist endret av Kirkerådet 16. juni 2014. 

1. Ungdommens kirkemøte arrangeres av Kirkerådets sekretariat. Utvalg for 

ungdomsspørsmål er med i forberedelser og gjennomføring av Ungdommens kirkemøte. 

2. Ungdommens kirkemøte skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot den evangelisk-lutherske lære. 

3. Saker til ungdommens Kirkemøte må anmeldes 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 har rett til å anmelde saker til behandling 

på Kirkemøtet. 

5. Ungdommens kirkemøte velger 4 representanter med tale og forslagsrett til å delta på 

Kirkemøtet. 

6. Delegater til Ungdommens kirkemøte: 

6.1. Ungdommens kirkemøte består av to utsendinger fra hver av Den norske kirkes 

bispedømmer, én samisk utsending fra hver av de tre nordligste bispedømmene, en utsending 

fra Døvekirken i Oslo bispedømme, én utsending 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-, forslag- og stemmerett. 

6.2. Utsendingene 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. Utsendingen 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. Kostnadene for opphold dekkes av sende-enhet. Feltprestkorpset inviteres til å 
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sende en observatør med tale- og forslagsrett. Denne observatøren må være medlem av Den 

norske kirke. 

8. Ungdommens kirkemøte vedtar selv nærmere regler og forretningsorden for gjennomføring 

av Ungdommens kirkemøte. 
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