
 
 

 

UKM 09/11 Mandat for ungdomsrådene i Den norske kirke  
 

Bakgrunn 

UKM 2009 tok til orde for at ungdomsstrukturen i Den norske kirke skal formaliseres gjennom 
lovfesting og forankring. Dette ble fulgt opp på UKM i sak 06/10 og på en samling for ungdomsrådene 
i mai 2011.  I denne prosessen så man behov for et tydelig mandat for ungdomsrådene, og en styrket 
kontakt mellom bispedømmeråd og ungdomsråd.  

Regionale tillegg 

Norge er et langstrakt land der ungdomsrådene arbeider forskjellig fra sted til sted. Derfor er dette 
mandatet ment som et minimumsmandat med rom for regionale tilpasninger. Hvert ungdomsting 
har mulighet til å videreutvikle dette mandatet slik at det møter lokale utfordringer og tradisjoner. 
Noe av det lokale ungdomsting må ta stilling til, er hvordan man organiserer valg av medlemmer til 
ungdomsrådet, hvor mange år de skal sitte, skal alle sitte like mange år, hvordan supplerer man 
eventuelt inn nye medlemmer og hvor mange vararepresentanter skal man ha. Det anbefales at 
mandatet vedtas i bispedømmerådet. 

Mandatet 

1. Ungdomsrådet består av minst 6 medlemmer valgt på bispedømmets ungdomsting, av og 
blant ungdomstingets delegater. 

2. En fra bispedømmerådet blir innkalt og stiller med alle rettigheter til møtene i 
ungdomsrådet. Dette bør fortrinnsvis være et bispedømmerådsmedlem under 30 år. 

3. En tilsatt ved bispedømmekontoret fungerer som rådets sekretær. 
4. Ungdomsrådet har minst 4 møter i året. For at ungdomsrådet skal være vedtaksdyktig må 

minst 2/3 av rådets medlemmer være tilstede. 
5. I løpet av året skal bispedømmerådet og ungdomsrådet ha minst ett felles møte og et møte 

med biskop. 
6. Årsmeldingen fra ungdomsrådet skal legges fram for ungdomstinget og bispedømmerådet 

hvert år. 
7. Ungdomsrådet har følgende oppgaver: 

7.1. Planlegge og gjennomføre det årlige ungdomstinget i samarbeid med tilsatte ved 
bispedømmekontoret. 

7.2. Følge opp saker fra ungdomstinget. 
7.3. Være rådgivende organ for biskop og bispedømmeråd. 
7.4. Foreslå og fremme saker overfor biskop og bispedømmeråd. 
7.5. Holde kontakt med de kristne ungdomsorganisasjonene i bispedømmerådet. 
7.6. Ha direkte kontakt med menigheter, for å spre informasjon om ungdomsstrukturen og 

rekruttere delegater til ungdomsting. 
8. Delegatene til Ungdommens kirkemøte velges av og blant medlemmene i ungdomsrådet. 

 
Enstemmig vedtatt 
 


