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Svar på høring - regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
fra Hamar bispedømmeråd 

I sitt møte 4. september 2019 slutter Hamar bispedømmeråd seg til forslaget til regler for 
ungdomsdemokrati i Den norske kirke med følgende kommentarer: 
 
§ 2 Ungdomsting i bispedømmet 
a) I høringsnotatet åpnes det for at menigheter kan sende observatører ut over to delegater 
til ungdomsting. I Hamar bispedømme har vi de siste årene gitt menighetene mulighet til å 
sende inntil tre delegater til ungdomstinget som et tiltak for å øke deltagelsen. I praksis har 
vi ikke opplevd problemer knyttet til at menigheter som sender tre delegater får for stor 
representasjon i ungdomstinget. Snarere opplever vi det som positivt at alle delegatene har 
stemmerett, da dette skaper et større engasjement. 
 
Det bør påpekes under §2 at alle delegater må være medlem i Den norske kirke, på samme 
måte som dette nevnes §4 nest siste avsnitt.  
 
Samiske representasjon i ungdomstingene er ikke nevnt. Ifølge forslaget er det 
Ungdomstinget i de tre nordligste bispedømmene som oppnevner representanter til Samisk 
ungdomsutvalg. Da er det en svakhet at samisk representasjon ikke er sikret i disse 
ungdomstingene.  
 
§ 3 Ungdomsråd i bispedømmet 
Det er viktig at kontakten mellom bispedømmeråd og ungdomsråd er god. Når 
bispedømmerådet velger sitt medlem til ungdomsråd, bør dette medlemmet derfor være et 
av medlemmene i bispedømmerådet. Det kan imidlertid finnes unntak som gjør det tjenlig 
med andre løsninger. I de tilfeller der representanten ikke er under 30 år, bør vedkommende 
ikke ha stemmerett.  
 
§4 Ungdommens kirkemøte 
Det bør tydeliggjøres i reglene at det er anledning til å sende observatører i tillegg til 
delegatene. Bispedømmerådet mener observatørene bør være uten tale- og forslagsrett.  
 
 
$6 Samisk ungdomsutvalg 
I forslaget til regler for Samisk ungdomsutvalg må det sikres at også sør-samiske 
representanter fra Hamar bispedømme har mulighet til å bli oppnevnt til Samisk 
ungdomsutvalg. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
stiftsdirektør Halvard Bjørkås 
 rådgiver kultur og ungdom 
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