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NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME-HØRINGSSVAR, REGLER 
FOR UNGDOMSDEMOKRATIET I DNK 

Det er gledelig at det gås gjennom regelverket for ungdomsdemokratiet i Dnk. Dette gir 
muligheter til å kunne styrke og forankre ungdommers medbestemmelse i den 
kirkedemokratiske strukturen. En slik forankring og styrking er essensiell for at kirken skal 
være et sted hvor barn og unge har innflytelse på linje med de voksne. 
 
§3. Ungdomsråd i bispedømmet 

 Vi har en kommentar til setningen «ett medlem valgt av bispedømmerådet.» Dette er 
noe vi i Nord-Hålogaland Ungdomsråd ikke har praktisert, men vi vet at dette er 
praktisert av noen av de andre ungdomsrådene. Vi lurer på om det er denne 
setningen, som er ment å være den samiske delegaten som kommer fra de tre 
bispedømmene med samisk forvaltningsansvar. Vi foreslår å endre setningen fra «ett 
medlem valgt av bispedømmerådet», til «ett medlem som er valgt på særskilt 
grunnlag.» 

 
§4. Ungdommens kirkemøte  

 Vi stiller spørsmål ved hvorfor Samisk Ungdomsutvalg ikke er representert på lik linje 
med Den norske kirkes ungdomsutvalg. Begge organene ligger på samme nivå på 
demokratistrukturen i Den norske kirke. NHUR mener at Samisk Ungdomsutvalg 
burde samarbeide med Den norske kirkes ungdomsutvalg om gjennomføring av 
UKM og stille med fullt råd med stemmerett på UKM. Det er også mulig å få til en 
samling av samiske delegater under UKM for å snakke om saker som angår samisk 
kirkeliv. 

 Vi stiller også spørsmål ved hvem som kan sende samisk delegat til UKM, her mener 
NHUR at Oslo Bispedømme også burde få sende en samisk delegat fra sitt 
bispedømme. 

 
§6. Samisk ungdomsutvalg  

 Vi har en kommentar til setningen «en representant oppnevnt for to år av 
ungdomstingene i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Oslo 
bispedømme.» Vi stiller oss meget positiv til at det oppnevnes samisk delegat fra 
Oslo bispedømmes Ungdomsting til Samisk ungdomsutvalg. Dette er med å styrke 
representasjonen fra et område hvor det befinner seg mange unge samer. 

 
Annet  

 Vi synes det er uheldig at delegatene sendt fra UKM til KM ikke stiller med 
stemmerett. Dette mener vi bidrar til å skape et klart skille mellom 
ungdomsdemokratiet og det øvrige av demokratiet i DNK. Dette gjør at man sitter 
med en struktur som ikke gir ungdommer noen egentlig slagkraft i det systemet som 
har avgjørelsesmyndighet.  
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Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen  
stiftsdirektør e.f. Karl Yngve Bergkåsa 
 rådgiver 
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