
 

 

Høringssvar på høring om regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
 
Hamar bispedømmes ungdomsråd er positive til en regelfesting av undomsdemokratiet i 
Den norske kirke, og har i sitt møte den 26. september vedtatt følgende høringssvar: 
 
I tillegg til de foreslåtte punktene, mener Hamar bispedømmes ungdomsråd at det er viktig å 
fokusere på ungdomsrepresentasjon i bispedømmerådene. Ved kirkevalget i 2019 var det en 
markant nedgang av bispedømmerådsmedlemmer under 30 år sammenlignet med valget i 
2015. I tre bispedømmer er det ingen medlemmer under 30 år, hvorav Hamar er et av disse. 
Dette tydeliggjør viktigheten av kommentarene til §3 lenger ned, men det reiser også et 
spørsmål om hvordan ungdomsrepresentasjon kan sikres i bispedømmerådene. Dersom det 
ikke er noen medlemmer i bispedømmerådet under 30 år, mener Hamar bispedømmes 
ungdomsråd at ungdomsrådet skal oppnevne et medlem til bispedømmerådet med alle 
rettigheter dersom vedkommende er over 18 år. 
 
Kommentarer til de ulike paragrafene følger under: 
§ 2 Ungdomsting i bispedømmet 
 
Hamar bispedømmes ungdomsråd mener at to delegater fra hver menighet og organisasjon 
er tilstrekkelig, men at det er fint om flere deltar som observatører. 
 
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 har vært ulik praksis knyttet til bispedømmerådets medlem i ungdomsrådet. I Hamar 
bispedømme har dette medlemmet til tider møtt med bare tale- og forslagsrett. Til andre 
tider har medlemmet hatt alle rettigheter. 
  
Dersom bispedømmerådets medlem i ungdomsrådet skal ha stemmerett, mener Hamar 
bispedømmes ungdomsråd at det presiseres at dette kun gjelder dersom vedkommende er 
under 30 år. 
 
§4 Ungdommens kirkemøte 
Her bør det avklares om bispedømmene har anledning til å sende observatører i tillegg til de 
to delegatene, og om observatører i så fall har tale- og forslagsrett. 
 
$6 Samisk ungdomsutvalg 
Sør-samiske representanter fra Hamar bispedømme bør kunne delta på ungdomsting i 
Nidaros for å kunne bli valgt til Samisk ungdomsutvalg. 
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Vedlagt ligger svar fra Hamar bispedømmes ungdomsråd på høring om regler for 
ungdomsdemokrati 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
stiftsdirektør Halvard Bjørkås 
 rådgiver kultur og ungdom 
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