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Høringssvar fra Oslo biskop, Oslo bispedømmeråd og 
Ungdomsrådet i Oslo bispedømme - Regler for ungdomsdemokrati 
i Den norske kirke sendt fra en enhet i Den norske kirke 

 
Kirkerådet vedtok på sitt møte 14. juni 2019 å sende forslag til nye regler for 
ungdomsdemokrati i Den norske kirke på høring til Ungdommens kirkemøte, 
ungdomsrådene i bispedømmene og bispedømmerådene. 
 
Oslo bispedømmeråd og Ungdomsrådet i Oslo bispedømme vil først påpeke at det er lite 
tjenlig at Kirkerådet sender ut slike høringer så sent inn mot sommeren. Møtekalenderen for 
høsten for begge råd er satt lang tid før juni. Dette umuliggjorde at de to rådene kunne ha 
felles møte om saken.  
 
Oslo bispedømmeråd, Oslo biskop og Ungdomsrådet avgir med dette felles høringssvar 
med kommentarer til deler av paragrafer i «Forslag til regler for ungdomsdemokrati i Den 
norske kirke» der man er uenig med forslaget eller der man sterkt støtter intensjonen i 
forslaget. På to punkter er Ungdomsrådets svar mer utfyllende eller supplerende til 
bispedømmerådets svar. Dette gjelder § 5 og høringsbrevets punkt 9. 
 
HØRINGSSVAR: 
 
§ 2. Ungdomsting i bispedømmet 
Ungdomstinget består av: 
a) inntil to representanter oppnevnt av hvert av menighetsrådene i bispedømmet, 
… 
Bispedømmerådet fastsetter nærmere bestemmelser for ungdomstinget etter uttalelse fra 
ungdomsrådet. 
 
Kommentar: 
Vi vil bemerke at det er svært positivt at det, slik punkt a) sier, er menighetsrådene som er 
ansvarlige for å oppnevne representanter til Ungdomstinget i bispedømmet. Dette tror vi vil 
være med på å styrke menighetenes bevissthet om ungdomsdemokratiet og sette dette på 
agendaen. 
Vi vil også påpeke nødvendigheten av at det er det enkelte bispedømmeråd, som i samråd 
med ungdomsrådet, fastsetter nærmere bestemmelser for ungdomstinget. 
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Ingen forslag til endring av paragraf 2 
 
 
§ 3. Ungdomsråd i bispedømmet 
Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt 
av og blant ungdomstingets representanter, og ett medlem valgt av 
bispedømmerådet. Ungdomstinget kan også velge et antall varamedlemmer til 
ungdomsrådet. 
… 
 
Kommentar: 
Vi mener at det bør legges til at det fortrinnsvis bør være oppnevnt et medlem under 30 år 
fra bispedømmerådet.  
 
Forslag til endring: 
«Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt 
av og blant ungdomstingets representanter, og ett medlem som fortrinnsvis er under 30 år 
valgt av og blant bispedømmerådets medlemmer.» 
 
 
§ 4. Ungdommens kirkemøte 
Ungdommens kirkemøte består av: 
… 
d) en delegat fra døvemenighetene, oppnevnt av døvekirkenes fellesråd, 
… 
 
Kommentar: 
Vi mener at døvemenighetene bør ha to delegater. I forslaget legges det opp til at de har en 
delegat og en observatør. Døvemenighetene er et landsdekkende prosti som jobber både 
gjennom egne menigheter og kirker, samt i samspill med alle hørende menigheter. I 
forslaget har samisk ungdomsutvalg to delegater, samt at hele utvalget har møte, tale- og 
forslagsrett. I tillegg har de tre bispedømmene i samisk språkområde en samisk delegat 
hver.  
Landsutvalget for unge døve ligger for tiden nede, men det er viktig at reglene nå legges til 
rette for at dette utvalget i fremtiden har en viktig plass i ungdomsdemokratiet. I tillegg vet vi 
at det er svært utfordrende å komme alene som døv delegat og det vil være lettere å få med 
to dersom begge også har stemmerett. 
 
Forslag til endring: 
d) to delegater fra døvemenighetene, oppnevnt av døvekirkenes fellesråd, 
 
 
§ 5. Den norske kirkes ungdomsutvalg 
Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer valgt av 
Ungdommens kirkemøte. Leder og fem andre medlemmer skal velges blant delegatene på 
Ungdommens kirkemøte og to skal velges av Ungdommens kirkemøte på bakgrunn av 
særlig kompetanse. Funksjonstiden er på to år. 
 
Kommentar: 
Vi vil fremheve at det fremstår som noe underlig å regelfeste at det skal velges to på 
«bakgrunn av særlig kompetanse». For det første er det uklart hva som menes med «særlig 
kompetanse» og på hvilken måte kommer man frem til kandidater som har denne 
kompetansen. Det kommer heller ikke frem på hvilken måte de to medlemmene som velges 
med «særskilt kompetanse» kompletterer de øvrig valgte medlemmene i utvalget. Vi mener 
at i utgangspunktet bør alle medlemmer av utvalget velges på lik linje på Ungdommens 
kirkemøte. Utvalget kan hente inn personer med ulik kompetanse til saker der de trenger 
det. 
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Subsidiert bør det velges leder og fem medlemmer på UKM og så må Kirkerådet i etterkant 
supplere utvalget med to medlemmer med nødvendig faglig kompetanse, mer i likhet med 
slik det var før 2018.  
 
Forslag til endring: 
 «Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer valgt av 
Ungdommens kirkemøte. Det er særskilt valg på leder. Funksjonstiden er på to år. Utvalget 
kan hente inn ulik faglig kompetanse i saker der de har behov for det» 
 
Ungdomsrådet vil holde frem at dersom dette ikke skulle bli vedtatt ønsker man følgende 
endring: 
 
«Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer. 
Leder og fem andre medlemmer skal velges av og blant delegatene på Ungdommens 
kirkemøte. Kirkerådet supplerer utvalget med to medlemmer med nødvendig faglig 
kompetanse. Funksjonstiden er på to år» 
 
 
§ 7. Mindre endringer 
Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i reglene. 
 
Kommentar: 
Vi vil hevde at denne paragrafen må utvides med en leddsetning, slik at Den norske kirkes 
ungdomsutvalg får medvirkning på dette. 
 
Forslag til endring: 
«Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i reglene, etter uttalelse fra Den norske kirkes 
ungdomsutvalg» 
  
 
Til punkt 9 i høringsbrevet 
 
Kommentar: 
Kirkemøtekomitéen mener at man i arbeidet med nærmere bestemmelser om 
ungdomsdemokratiet bør vurdere muligheten for at lederen for Den norske kirkes 
ungdomsutvalg har stemmerett i Kirkemøtet. 
 
Oslo bispedømmeråd støtter at Kirkerådet tar dette med i videre behandling av delutredning 
3 om kirkelig demokrati. 
 
Ungdomsrådet vil fremheve at leder for Den norske kirkes ungdomsutvalg bør ha 
stemmerett i Kirkemøtet. Lederen velges demokratisk på Ungdommens kirkemøte og sitter i 
kraft av dette også i Kirkerådet. Som representant for alle medlemmer under 30 år i Den 
norske kirke bør denne også ha stemmerett i Kirkemøtet.  
 
Vi ber Kirkerådet ta dette innspillet med seg i videre behandling av delutredning 3 om 
kirkelig demokrati. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elise Sandnes e.f.  
stiftsdirektør Petter Rønneberg 
 Seniorrådgiver ungdom og trosopplæring 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
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