
Utkast til høringssvar fra Borg biskop – regler for ungdomsdemokrati i 

Den norske kirke 
 

Borg Ungdomsråd diskuterte Kirkerådets forslag vedrørende ordlyd i §2:  

§2. Ungdomsting i bispedømmet:  

Ungdomstinget består av:  

a) Inntil to representanter oppnevnt av hvert av menighetsrådene i bispedømmet  

b) Inntil to representanter fra hver av de organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet 

Den norske kirke i bispedømmet, oppnevnt av organisasjonenes regionale styrer,  

c) C) medlemmene av ungdomsrådet, og  

d) D) medlemmer av bispedømmerådet som er under 30 år.  

Representantene etter bokstav a), b) og d) må være i aldersgruppen 15- 30 år. Ungdomstinget er 

et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet som uttaler seg i saker som gjelder Den 

norske kirke i bispedømmet.  

Bispedømmerådet fastsetter nærmere bestemmelser for ungdomstinget etter uttalelser fra 

ungdomsrådet.  

 

Kommentarer fra Borg ungdomsråd:  

§2a – Inntil to representanter oppnevnt av hvert menighetsråd i bispedømmet.   

Borg ungdomsråd foreslår at representantene velges av undervisningsansatt, og deretter 

oppnevnes av menighetsrådene i bispedømmet. Dette for å sikre at representantene har vært i 

en demokratisk prosess til ungdomstinget.  

 

§3 Ungdomsråd i bispedømmet  

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet i saker som 

angår ungdoms situasjon i kirke og samfunn i bispedømmet samt forberede og følge opp de 

saker som skal behandles av ungdomstinget. Ungdomsrådet kan også på eget initiativ ta opp 

aktuelle saker innen sitt område.  

Kommentar fra Borg ungdomsråd:  

Ungdomsrådet ønsker å kunne uttale seg om saker som angår kirke og samfunn, i en videre 

sammenheng, fremfor å påpeke at det skal gjelde ungdommers situasjon. Borg ungdomsråd 

mener det er relevant fordi det kan bidra til at ungdom får et større perspektiv på 

ungdomsdemokratiet, samt større forståelse av rettssubjektet Den norsk kirke.  

§4.  Ungdommens kirkemøte  

Ungdommens kirkemøte består av:  

b) en samisk delegat fra henholdsvis Nord – Hålogaland bispedømme, Sør – Hålogaland 

bispedømme og Nidaros bispedømme, valgt av vedkommende ungdomsråd  



c) to delegater valgt av og blant samisk ungdomsutvalg  

e) en delegat fra hver av organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet Den norske kirke, 

oppnevnt av organisasjonenes styrer  

 

Kommentar fra Borg ungdomsråd:  

b) Ungdomsrådet foreslår å gi medlemmene i Samisk ungdomsutvalg alle rettigheter, i stedet for 

delegater fra hvert av de tre nordligste bispedømmene. På den måten sikres samisk 

representasjon på ungdommens kirkemøtet. 

 

c) Jf. Kommentaren ovenfor  

e) Avsnittet som følger av §4 påpeker at «Forsvarets tros- og livssynskorps kan også sende en 

observatør med tale- og forslagsrett til Ungdommens kirkemøte.»  Borg Ungdomsråd foreslår her 

at dette lange avsnittet kuttes ned slik at ingen ekskluderes. Alternativt må man tenke gjennom 

og diskutere hvem som skal nevnes.  
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