
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Stavanger bispedømmeråd 

 

MANDAT FOR UNGDOMSTINGET I STAVANGER BISPEDØMME 

 

 

1. Ungdomstinget avholdes hvert år på våren. Ungdomsrådet har hovedansvaret for 

planlegging av det årlige Ungdomstinget i samarbeid med ansatte ved bispedømme-

kontoret og planleggingskomiteen. Målet med Ungdomstinget er å samle ungdom til 

læring, utveksling av erfaringer og inspirasjon til videre arbeid.  

 

2. Ungdomstinget i Stavanger bispedømme består av: 

 

a. Ungdomsrådet. 

b. 2 delegater fra hver menighet i alderen 15-30 år. 

c. 2 delegater fra hver region/krets av de landsdekkende kristne ungdoms-

organisasjonene i Stavanger bispedømme i alderen 15-30 år. 

d. Observatører fra menighetene og ungdomsorganisasjonene. 

e. Biskopen og medlemmer av bispedømmerådet deltar som observatører på 

Ungdomstinget. 

 

3. Delegatene har tale- forslags- og stemmerett. Ungdomstinget kan gi observatørene 

tale- og forslagsrett. 

 

4. Ungdomstinget velger ordstyrere, referenter og tellekorps, disse trenger ikke velges 

blant delegatene. 

 

5. Ungdomstinget jobber frem resolusjoner som ungdomsrådet følger opp. 

Ungdomstinget kan ta opp aktuelle saker.  

 

6. Ungdomstinget skal velge ungdomsrådet, som jobber etter «Mandat for ungdomsrådet 

i Stavanger bispedømme». 

 

7. Valg av ungdomsråd 

 

a. Valgkomite 

Ungdomsrådet oppnevner en valgkomite i god tid før Ungdomstinget. 

Valgkomiteen arbeider uavhengig av ungdomsrådet og skal bestå av tre 

representanter og en ansatt ved bispedømmekontoret. Valgkomiteen kan ikke 

stille til valg. Valgkomiteen skal tilstrebe å finne kandidater som ivaretar en 

god balanse med hensyn til kjønn, alder og geografi.  

 

b. Valget 

Valgkomiteen har ansvar for presentasjon av kandidatene på Ungdomstinget. 

Alle faste representanter blir valgt for 2 år, vararepresentanter blir valgt for 1 

år. Det kan ikke bli valgt mer enn 2 representanter fra hvert prosti. Hvert år 

skal det velges 3 nye representanter som sitter for 2 år og 3 vara som sitter i 1 

år. I de tilfeller der det viser seg at faste UR representanter reiser bort for 

utdanning eller andre grunner etter 1 år, tillates det at det velges så mange nye 

faste medlemmer som nødvendig. Når dette blir aktuelt, fungerer stemme- 
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ordningen slik at de 3 som får flest stemmer velges for 2 år, de neste for 1 år 

som faste medlemmer.1 

 

c. Gjenvalg 

Det er anledning til gjenvalg for sittende representanter. 

 

8. Alle papirer som sendes ut eller deles ut i forbindelse med Ungdomstinget skal 

tilstrebes en 50/50 fordeling mellom nynorsk og bokmål.  

 

9. Mandatet og endringer av mandatet skal godkjennes av Ungdomstinget og Stavanger 

bispedømmeråd med simpelt flertall. 

 

 

 

Vedtatt av Ungdomstinget 07.03.2010 og i Bispedømmerådet 29.09.2010. 

Endring i pkt 7 b vedtatt på Ungdomstinget 09.03.2014 (se fotnote 1). 
 

                                                           
1 Følgende tillegg ble vedtatt på Ungdomstinget 2014, sak 06, Retningslinjer for valg av Ungdomsråd: I de 
tilfeller der det viser seg at faste UR representanter reiser bort for utdanning eller andre grunner etter 1 år, 
tillates det at det velges så mange nye faste medlemmer som nødvendig. Når dette blir aktuelt, fungerer 
stemme-ordningen slik at de 3 som får flest stemmer velges for 2 år, de neste for 1 år som faste medlemmer. 


