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Agder og Telemark bispedømmeråd vedtok følgende høringsuttalelse på sitt møte 10. 

september 2019 (sak ATBR 70/19) 

 

 

Høringsuttalelse om regler for Ungdomsdemokrati i Den norske kirke: 

Agder og Telemark bispedømmeråd 
Agder og Telemark bispedømmeråd takker for muligheten til å gi en uttalelse i forbindelse 

med forslag til regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke. Vi mener at arbeidet med 

regelutkastet har kommet langt og gir i hovedsak vår tilslutning til forslaget. Vi har likevel 

noen endringsforslag som kommenteres under. 

 

 

§1 – Formål  
Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker å legge til én setning i formålsbestemmelsen for å 

tydeliggjøre sammenhengen mellom ungdomsdemokrati og menighetenes ungdomsarbeid for 

øvrig. Forslag til endring er understreket: 

§1 – Formål.  

Reglene skal legge forholdene til rette for at unge i alderen 15–30 år får mulighet til å 

medvirke i aktuelle saker regionalt, nasjonalt og internasjonalt i Den norske kirke, jf. 

kirkeordningen § 36. Reglene skal videre legge til rette for at ungdom engasjerer seg i 

menighetsarbeidet i Den norske kirke. 

 

§2 – Ungdomsting 

Agder og Telemark bispedømme gjennomfører sitt Ungdomsting sammen med en større 

konferanse (Byklekonferansen som fra 2020 flyttes til Grimstad). På denne konferansen kan 

ungdommene som ikke er delegater ha status som observatører til Ungdomstinget. Dette 

anser vi som en positiv satsing på Ungdomsdemokratiet som kan være aktuell også for andre 

bispedømmer. Agder og Telemark bispedømmeråd foreslår derfor et tillegg (punkt e, 

understreket) til §2. 

 

Ungdomsting består av: 

e) menighetene står fritt til å sende så mange observatører de ønsker. Talerett kan gis 

av Ungdomstinget ved søknad.  

Som en følge av dette endringsforslaget må setningen under også redigeres: 

 Representantene etter bokstav a), b), d) og e) må være i aldersgruppen 15–30 år.  

 

§3 – Ungdomsråd i bispedømmet 

Agder og Telemark bispedømmeråd foreslår å legge til følgende setning til slutt i tredje 

avsnitt: Leder av ungdomsrådet gis formell observatørstatus på bispedømmerådsmøter. 

 

§4 – Ungdommens Kirkemøte 

Agder og Telemark bispedømmeråd foreslår å endre §4 a) for å understreke at det enkelte 

Ungdomsråd kan sende observatører til Ungdommens kirkemøte. Vi mener det vil være sunt 

for ungdomsdemokratiet at ungdomsrådsmedlemmer kan gis denne muligheten. Vi foreslår 

derfor at §4 a endres til (endringsforslag understreket): 

Ungdommens kirkemøte består av: a) to delegater fra hvert bispedømme, valgt av og blant 

hvert ungdomsråd og inntil to observatører fra hvert ungdomsråd. Disse gis talerett av 

Ungdommens Kirkemøte. 
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