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Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke - høringssvar fra 
Ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg 

 
Ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg er i all hovedsak positive til at Den norske kirke 
ønsker å regelfeste ordninger knyttet til ungdomsdemokratiet.  
 
Rådets kommentarer til forslaget: 
Til §2, a: Rådet frykter at den tydelige forankringen i menighetsrådene kan gjør det mer 
krevende å rekruttere ungdom til Ungdomstinget. Ofte rekrutteres ungdommene den siste 
tiden før ungdomstinget, og dersom representasjonen må behandles i menighetsrådet vil 
tiden i mange tilfeller være knapp, og man vil eventuelt være avhengig av at menighetsrådet 
kan møtes til hastebehandling. Behandlingen i menighetsrådet vil også være et ekstra ledd 
for de lokale ungdomslederne, som ofte gir uttrykk for at det er utfordrende å rekruttere til 
tinget allerede. 
Rådet ønsker at reglene gir rom for at ansvaret for å velge representanter kan delegeres til 
det lokale ungdomsdemokratiet eller til staben i menigheten.  
 
Til §2: Ungdomsrådet er et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet som uttaler 

seg i saker som gjelder Den norske kirke i bispedømmet.  Rådet foreslår å stryke i 

bispedømmet. Fordi dette kan oppfattes som en begrensing av ungdomstingets mandat til å 
uttale seg i mange aktuelle ungdomsspørsmål. Ofte behandler ungdomstingene saker som i 
større grad har en nasjonal eller internasjonal karakter enn regional karakter. Eksempelvis 
saker knyttet til kirkeordning, demokrati, liturgi og miljø. 
 
Til §3:  

Rådet foreslår å stryke og ett medlem valgt av bispedømmerådet.  Fordi rådet oppfatter 

dette som en svekking av ungdomsdemokratiets autonomi. Rådet ønsker å få sitt mandat fra 
ungdomsdemokratiet. Dersom leddet likevel står, ønsker rådet at vedkommende skal være 
under 30. 
 
 
Til §4, a: valgt av og blant hvert ungdomsråd,  
I denne paragrafen ønsker rådet at det også åpnes for at delegater kan velges direkte fra 
ungdomstinget, eller når situasjonen krever det, at man kan sende en delegat uten valg. 
(Eksempelvis ved sykdom eller andre uforutsette hendelser). 
 
§ 4, a og g.  



   

  2 av 2 
   
 
Rådet ønsker at det presiseres at medlemmer av bispedømmeråd (g) kommer i tillegg til 
delegatene valgt av ungdommene (a).  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg  
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