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Høringssvar: Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 

Med dette oversendes Borg biskops og bispedømmeråds svar til høringen «Regler for 

ungdomsdemokrati i Den norske kirke» med høringsfrist 11.oktober 2019. 

 

Borg biskop og bispedømmeråd har behandlet høringen «Regler for ungdomsdemokrati i 

Den norske kirke» i sitt møte 18.september 2019, og avgir følgende høringssvar: 

 

Biskop og bispedømmeråd vil understreke betydningen av at ungdomsdemokratiet i Den 

norske kirke blir tydeliggjort i kirkeordningen, og slik bidrar til forsterket legitimitet, 

engasjement og ansvarliggjøring. De siste årenes utvikling er i så måte gledelig, og det 

foreliggende forslaget vil etter vår oppfatning bidra til en ytterligere forsterkning av 

ungdomsdemokratiet i kirken. 

 

I tillegg til å vedta de formelle rammene rundt ungdomsdemokratiet, så er det viktig at 

bispedømmene legger til rette for at ungdomstinget kan utvikle seg slik at lokalkirkens 

ungdomsarbeid også kan dra nytte av den kunnskapsbasen som ungdomstinget forvalter. I 

møte med fremtidens utfordringer må ungdomsdemokratiet organiseres slik at det kan bidra 

til inspirasjon, kunnskapsdeling, engasjement og nettverksbygging. Det er i denne 

sammenheng avgjørende at kirkens ansatte på ulike nivåer motiverer og legger til rette for at 

ungdom kan fortsette å ta ansvar i ungdomsdemokratiets organer.  

 

Borg biskop og bispedømmeråd slutter seg i all hovedsak til høringsforslaget, med følgende 

kommentarer: 

 

- § 2a, tredje ledd: «Ungdomstinget er et rådgivende organ for biskopen og 

bispedømmerådet som uttaler seg i saker som gjelder Den norske kirke i 

bispedømmet».  

 

Kommentar: Borg biskop og bispedømmeråd foreslår å modifisere paragrafen til at 

ungdomsrådet skal «ha mulighet til å uttale seg». Slik paragrafen nå er formulert kan 

det fremstå som en lovpålagt plikt at ungdomsrådet skal uttale seg i alle saker som 

bispedømmerådet behandler, noe som vil være urealistisk. Videre mener biskop og 
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bispedømmeråd at ordningen med at representanter til ungdomstinget oppnevnes av 

menighetsrådet er med å gi ungdomsstrukturen legitimitet, noe som er udelt positivt. 

 

- § 3, andre ledd: «Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for biskopen 

og bispedømmerådet i saker som angår ungdoms situasjon i kirke og samfunn 

i bispedømmet (..)» 

 

Kommentar: Borg biskop og bispedømmeråd opplever det som uheldig at 

Ungdomsrådets rådgivende rolle avgrenses til saker «som angår ungdoms 

situasjon». Ungdomsrådet bør ha mulighet til å gi råd til biskop og bispedømmerådet 

ut fra et helhetlig kirke- og samfunnsansvar, ikke bare spesifikt knyttet opp til 

ungdomsrelaterte saker. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Anne Sofie Rosenvinge e.f.  
fung.stiftsdirektør Endre Fyllingsnes 
 seksjonssjef kirke og samfunn 
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