
Sak 8: Ledererklæring 

 

Bakgrunn 

På kretsforum 2022 stilte  både landsstyret og arbeidsgruppen for inkluderende 

speiding spørsmål om formuleringene i ledererklæringen, og at den av mange 

oppleves ekskluderende og ikke i tråd med forbundets strategi og målsettinger. 

Særlig er det formuleringen " I tro på Gud" i dagens ledererklæring (Grunnreglene § 

3.4), som oppleves utfordrende for flere. Signaliserer vi med denne formuleringen at 

det er rom for tro og tvil hos våre ledere? Og er det i tråd med målsetningene våre 

om å være åpen og inkluderende, og et sted det er plass til alle rundt våre leirbål? 

Det ble også drøftet hvordan ordningen med assistenterklæring fungerer etter 

innføringen i 2021, og andre utfordringer knyttet til leder- og assistenterklæringen.  

 

Landsstyret jobber med saksgrunnlag for forslaget og en full begrunnelse sendes 

sammen med sakspapirene til landsting 3. mars. For at dere skal kunne diskutere 

forslaget på deres kretsting/årsmøter, og med gruppene i kretsen, vil dette notatet 

forklare hovedelementene i forslaget. Vi håper det vil være til hjelp for å snakke om 

ledererklæringen, og at vi kan få gode diskusjoner frem mot og på landsting. 

 

Landsstyret har gått gjennom arbeidsgruppen for inkluderende speiding sine 

anbefalinger i rapporten, og vurdert de to alternative forslagene til endringer i 

formuleringer i ledererklæringen. Landsstyret ønsker å fremme et forslag til endring 

av ledererklæringen, som vi håper dere kan diskutere og komme med 

tilbakemeldinger på.  

Landsstyrets forslag til ny tekst 

Bokmål: 

Jeg lover å være åpen for Gud. Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske 

kristen tro og leve etter speiderløfte sitt. Jeg vil arbeide i samsvar med Norges 

KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser, og vil 

sørge for trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

 

Nynorsk:  

Eg lovar å vere open for Gud. Eg vil hjelpe born, unge og vaksne til å utforske 

kristen tru og leve etter speidarlovnaden sin. Eg vil arbeide i samsvar med 

Noregs KFUK-KFUM-speidarar sine grunnreglar og 

organisasjonsføresegner, og vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

 

https://kmspeider.us6.list-manage.com/track/click?u=b33479f8b46b5289ddb6123cb&id=cf6c272986&e=47064511a1


Bakgrunn for forslaget: 

Formuleringen "åpen for Gud" viil med denne endringen være i speiderlov, 

speiderløfte og ledererklæring. De to første leddene vil favne om de tre elementene 

fra løftet: "åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven". Endringen i tredje 

ledd er en språklig forenkling med samme innhold og intensjon som dagens. 

Dagens tekst 

Bokmål: 

I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle kristen tro og leve etter 

sitt speiderløfte. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og 

organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil 

ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

 

Nynorsk: 

I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å utvikle kristen tru og leve etter 

speidarlovnaden sin. Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til 

Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil 

syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

Alternativ 2 (foreslått av arbeidsgruppe for inkluderende speiding) 

Bokmål: 

Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske kristen tro og leve etter sitt 

speiderløfte. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og 

organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil 

ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

 

Nynorsk: 

Eg vil hjelpe born, unge og vaksne til å utforske kristen tru og leve etter 

speidarlovnaden sin. Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til 

Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil 

syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

Alternativ 3 (foreslått av arbeidsgruppe for inkluderende speiding) 

Bokmål: 

Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og 

organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil 

ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.  

 



Jeg respekterer Norges KFUK-KFUM-speideres kristne verdier. Jeg vil hjelpe 

barn, unge og voksne til å finne sin plass i en kristen organisasjon og leve etter 

sitt speiderløfte. 

 

Nynorsk: 

Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-

speidarar, og vil som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og 

sikkerheit i speidararbeidet. 

 

Eg respekterer dei kristne verdiane til Noregs KFUK-KFUM-speidarar. Eg vil 

hjelpe born, unge og vaksne til å finne sin plass i ein kristen organisasjon og 

leve etter speiderlovnaden sin. 

 

Landsstyret opplever at forslagene til arbeidsgruppen er gode og i tråd med det vi 

ønsker å oppnå. Likevel fremmer landsstyret et eget forslag da det etter landsstyrets 

syn bedre ivaretar formspråk og referanser til speiderlov og speiderløfte, og dermed 

henger bedre sammen. Er det andre formuleringer kretsen mener vil være bedre? 

Eller er det ett av forslagene dere liker godt? Vi ønsker deres tilbakemelding! 

Videre prosess 

Ta gjerne kontakt med landsstyret på 

landsstyret@kmspeider.no eller generalsekretær på svein.olav@kmspeider.no i 

forkant av kretsting dersom du har spørsmål til forslaget.  

 

Landsstyret ønsker at eventuelle forslag til endringer i denne saken sendes inn i 

forkant, slik at landstingets delegater og andre kretser har mulighet til å sette seg inn 

i, og diskutere innspill og forslag til endringer før landsting. Innsending av 

endringsforlag kan gjøres gjennom et skjema på kmspeider.no/landsting, og fristen 

for innsending av endringsforslag i denne saken er 30. mars.  

 

Vi håper dette kan være et godt utgangspunkt for diskusjon i kretsen, og ser frem til 

videre dialog. 

Kretsstyret inviterer til diskusjon om de fremlagte forslagene.  

 

 

mailto:landsstyret@kmspeider.no
mailto:landsstyret@kmspeider.no
mailto:svein.olav@kmspeider.no

