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UNGDOMSDEMOKRATIET 

Vedtak 
 

Ungdommens kirkemøte 2019 har behandlet saken om regler for ungdomsdemokratiet, som er 

ute på høring, med frist 11. oktober 2019. Dette vedtaket er UKM 2019 svar på høringen, og 

gir samtidig et mandat til UKM 2019 sine fire representanter til Kirkemøtet 2020 om å 

målbære våre anliggender.  

I vårt arbeid med saken har vi valgt ut noen av høringens problemstillinger, som vi velger å gi 

våre innspill til. Vi vil i vårt svar henvise til paragrafene i Forslag til regler for 

ungdomsdemokratiet i Den norske kirke, som var vedlagt høringen.  

§2 Ungdomsting i bispedømmet 
UKM 2019 gir sin tilslutning til forslagets §2 a), om at menighetsrådene i bispedømmet 

oppnevner inntil to representanter til ungdomstinget i bispedømmet. UKM 2019 ser samtidig 

at det er viktig å involvere staben og eventuelle ungdomsutvalg, som ofte er tettere på 

ungdomsarbeidet i en menighet. Vi forutsetter at menighetsrådene der det er naturlig, henter 

inn råd om hvem som bør sendes.   

§3 Ungdomsråd i bispedømmet 
UKM 2019 gir sin tilslutning til forslagets §3 første ledd om sammensetningen av 

ungdomsrådet, men med noen presiseringer. Vi støtter at bispedømmerådet skal oppnevne et 

medlem til ungdomsrådet, men forutsetter at vedkommende er medlem av bispedømmerådet.  

Videre foreslår UKM 2019 at det oppnevnte medlemmet fra bispedømmerådet møter som 

observatør.  

Samisk representasjon 

UKM 2019 foreslår at man tar inn en bestemmelse om at minst ett medlem i ungdomsrådene i 

de tre nordligste bispedømmene bør være samisk.  

§4 Ungdommens kirkemøte 
Samisk representasjon 

UKM 2019 drøftet hva som skal være ordningen for samisk representasjon i Ungdommens 

kirkemøte, med bakgrunn i at UKM 2017 vedtok at man ønsket at hele Samisk 

ungdomsutvalg (SUNG) skulle få delegatstatus på Ungdommens kirkemøte.   

UKM 2019 gir sin tilslutning til forslagets §4 b) og c), om at det på UKM møter en samisk 

delegat fra hver av de tre nordligste bispedømmene, samt to delegater fra SUNG, i tillegg til 

at medlemmene av SUNG som ikke er delegater gis møterett som observatører på UKM.   

 

 



 

 

Andre organisasjoner 

UKM 2019 drøftet også forholdet til andre organisasjoners representasjon på Ungdommens 

kirkemøte. I forslaget står det i §4 e) at det skal sendes  

en delegat fra hver av organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet  

Den norske kirke, oppnevnt av organisasjonenes styrer 

Her ønsker UKM 2019 en klarere tekst, som avklarer definisjonsmyndigheten for hvem som 

kan sies å drive ungdomsarbeid tilknyttet Den norske kirke. Det bør også avklares hvorvidt 

det har noe å si om disse organisasjonene har kristen formålsparagraf eller ikke, noe som er 

blitt aktualisert ved at Changemaker har endret sin formålsparagraf og tatt ut kristendommen 

fra sitt grunnlag.  

UKM 2019 foreslår derfor å klargjøre at det er Den norske kirkes ungdomsutvalg som, i likhet 

med i dag, har myndighet til å invitere organisasjoner til Ungdommens kirkemøte. Vi foreslår 

også å differensiere mellom organisasjonene på bakgrunn av formål, slik at organisasjoner 

som ikke har kristen formålsparagraf kan inviteres til å sende en observatør.  

Døvekirkens representasjon 

UKM 2019 ønsker at Døvekirkens representasjon på Ungdommens kirkemøte økes fra 

forslagets 1 til 2 delegater.   

Spørsmålet om stemmerett i Kirkemøtet for leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg 
UKM 2019 er klar i sin tale: Vi ønsker at den valgte lederen i ungdomsdemokratiet skal få 

stemmerett i Kirkemøtet. Flere spør seg hva Den norske kirke vil med ungdomsdemokratiet, 

om man ikke har stemmerett i det øverste organet. Andre påpeker at valgordningen til 

bispedømmeråd ikke sikrer at noen under 30 år faktisk blir valgt inn. Andre igjen peker på at 

lederen i ungdomsdemokratiet tilbringer nærmere 30 møtedager i året i Kirkerådet, Den 

norske kirkes ungdomsutvalg, Ungdommens kirkemøte og Kirkemøtet. Det kan bli krevende å 

rekruttere noen til et slikt verv om man ikke samtidig kan tilby reell innflytelse.  Til sist er det 

viktig for oss å understreke at lederen i ungdomsdemokratiet representerer om lag 680 000 

medlemmer av Den norske kirke mellom 15 og 30 år. Disse er ofte underrepresentert i kirkens 

styrende organer. Å gi leder en slik stemmerett vil være et viktig steg på veien mot bedre ung 

representasjon i kirkemøtet.  

Oppsummering 
UKM 2019 har drøftet forslag til regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. UKM 

2019 legger forslaget til grunn, og har følgende endringsforslag: 

Ny §3 første ledd, om ungdomsrådenes sammensetning: 

Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt  

av og blant ungdomstingets representanter, og en observatør valgt av 

bispedømmerådet, blant bispedømmerådets medlemmer. I de tre nordligste 

bispedømmene bør minst ett av medlemmene være samisk. Ungdomstinget kan også 

velge et antall varamedlemmer til ungdomsrådet. 



 

 

 

 

Ny §4 d) og e) og nytt ledd i paragraf 4, om andre organisasjoners representasjon på 

Ungdommens kirkemøte:  

d) to delegater fra døvemenighetene, oppnevnt av Døvekirkens fellesråd,  

e) en delegat fra hver av organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet  

Den norske kirke. Organisasjonen må ha kristen formålsparagraf og ha mottatt 

invitasjon fra Den norske kirkes ungdomsutvalg. Delegaten oppnevnes av 

organisasjonenes styrer.      

[…] 

Organisasjoner som driver ungdomsarbeid tilknyttet Den norske kirke, men ikke har 

kristen formålsparagraf, kan inviteres til å sende en observatør. Den norske kirkes 

ungdomsutvalg bestemmer hvilke organisasjoner som inviteres.  

Stemmerett i Kirkemøtet for leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg: 

UKM 2019 er helt klar i sin oppfordring til å gi leder av ungdomsdemokratiet stemmerett i 

Kirkemøtet.  


