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Mandat for ungdomsrådene
i Den norske kirke
Bakgrunn
UKM 2009 tok til orde for at ungdomsstrukturen i Den norske kirke
(Dnk) skal formaliseres gjennom lovfesting og forankring av den
eksisterende strukturen med Ungdommens kirkemøte (UKM), Utvalg for
ungdomsspørsmål (Ufung), ungdomsting (UT) og ungdomsråd (UR).
I mai 2011 ble det gjennomført en samling for alle UR i regi av Ufung.
Dette skjedde etter et ønske fra UKM i 2009. Denne samlingen var en del
av prosessen med formalisering av ungdomsstrukturen i Dnk. Alle
ungdomsrådene var representert på dette møtet. Her ble blant annet et
felles mandat for UR tatt opp. Det var et ønske om å få et mandat som
sier noe om hva et UR er og hva oppgavene og rammene for UR er.
Utfordringsspørsmål:

‐
‐
‐
‐

Hva er et UR i DnK?
Hva er de viktigste oppgavene til UR?
Hvor mange medlemmer og møter bør et UR ha for å fungere
på best mulig måte?
Hvordan kan samarbeidet med bispedømmerådene (BDR)
fungere på best mulig måte?

UKM i 2010 gav noen retningslinjer som man må ta utgangspunkt i når
man skal lage et felles mandat som skal gjelde alle ungdomsråd:
” UKM ser det som naturleg at BDR har eit forvaltningsansvar for demokrati i
sitt bispedøme, og at ungdomsdemokratiet er ein sjølvsagt del av dette. UKM
forventar at alle BDR prioriterer saksfeltet ungdomsdemokrati ressursmessig på
bispedømekontora. Å halde kontakten med dei kristne barne‐ og
ungdomsorganisasjonene vil og vere ein opplagt del av det demokratiske
arbeidet.
I kartleggingsprosessen som etterfølgte UKM‐vedtaket i 2009 er det fleire som
peikar på at tilhøvet mellom UR og BDR kunne vore sterkare. UKM meiner at

Alle 11 bispedømmer
har ungdomsråd og
gjennomfører
ungdomsting.
De fleste
ungdomsrådene har et
mandat med mange
likhetstrekk seg
imellom.

Ordforklaringar
UR: ungdomsråd
UT: ungdomsting
UKM: ungdommens
kirkemøte
Ufung: utvalg for
ungdomsspørsmål
MR: menighetsråd
BDR: bispedømmeråd
KM: Kirkemøte
Dnk: Den norske kirke

det kvart år skal finne stad minst eit felles møtepunkt mellom BDR og UR. UKM meiner at ein frå kvart BDR
vert in kalt og stiller med alle rettar til møta i UR. Vidare meiner UKM at det vil vere til både BDRs, URs og
UTs fordel om alle medlemmer av BDR under 30 år møter på UT med alle rettar.
UKM vil og minne om at alle møta i BDR i utgangspunktet er opne møter, og ein kan følgje diskusjonen sjølv
om ein ikkje er invitert spesielt.
UKM meiner at UT må arrangerast årleg, der både kyrkjelyden og dei kristne barne‐ og
ungdomsorganiasjonane vert invitert. UR skal veljast på UT, av og blant delegatane. Bispedøma er eit
mellomledd i spennet mellom det lokale og sentrale, og bør ha blikket vendt begge retningar samstundes.
Eit av tiltaka UKM føreslår i den samanheng er at alle UT bør sender protokollen frå UT til både sokneråda i
sitt bispedøme, så vel som til Kyrkjerådet ved Ufung til orientering.
UR, som eit demokratisk organ valt på UT, må ha tilstrekkeleg mange møtepunkt slik at arbeidet i rådet vert
ivareteke på ein god måte. Eit årleg møtepunkt mellom UR og biskopen er og eit særskilt godt høve til å
sette ungdomsdemokratiet på sakskartet. Folk høyrer etter når biskopen talar, og UKM ønskjer med dette
alle biskopane si hjelp til å nå ut til kyrkjelydane med informasjon om arbeidet som vert gjort.” (UKM06/10)

Etter en gjennomgang av de ulike URs mandat på samlingen i mai 2011, fant man mange
fellestrekk. Et felles mandat skal fastsette det som er grunnleggende og felles for alle ungdomsråd.
Ut fra samtalene på samlingen er det utarbeidet et forslag til mandat for ungdomsråd i DnK. Dette
mandatet er ment å være et minimums mandat med rom for regionale tillegg. Mandatet tar ikke
for seg de punktene som omhandler ungdomstinget (UT) spesifikt, annet enn planlegging og
ansvar for gjennomføring. Det som omhandler UT ellers må være nedfelt i UT’s statutter.

Forslag til mandat for ungdomsråd i Den norske kirke,
med rom for regionale tillegg.
1. Ungdomsrådet består av 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.
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 4
medlemmer være til stede.
5. I løpet av året skal bispedømmerådet og ungdomsrådet ha minst et felles møte.
6. Årsmelding fra ungdomsrådet skal legges fram for ungdomstinget og bispedømmerådet hvert år.
7. Ungdomsrådet har følgende oppgaver:
4.1 Planlegge og gjennomføre det årlige ungdomstinget i samarbeid med tilsatte ved
bispedømekontoret.
4.2 Følge opp saker fra ungdomstinget
4.3 Være rådgivende organ for biskop og bispedømmeråd i saker som angår ungdom i
bispedømmet.
4.4 Foreslå og fremme saker overfor biskop og bispedømmeråd.
4.5 Holde kontakt med de kristne ungdomsorganisasjonene i bispedømmet.
8. Delegatene til Ungdommens kirkemøte velges av og blant medlemmene i ungdomsrådet.
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