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Svar fra ungdomsrådet i Stavanger på høring om 
ungdomsdemokrati 

Stavanger Ungdomsråd takker for den tilsendte høringen om ungdomsdemokrati.  
 
Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme behandlet høringsforslaget i sitt møte den 14 
september under sak 21/19. 
 
Stavanger Ungdomsråd støtter i hovedsak forslaget i høringen, men har følgende 
kommentarer: 
 
Punkt 4 – ungdomstinget i bispedømmet 
Det foreslås i høringen at representantene fra menighetene skal være oppnevnt fra 
menighetsrådene i bispedømmet for å tydeliggjøre forankringen.  
 
Ungdomsrådet erkjenner at en slik rutine også kan ha positiv effekt på eierskap til 
Ungdomstinget i menighetsrådet. Derimot viser all erfaring at en slik praksis medfører et 
unødvendig ledd som både skaper forsinkelser i utvelgelse, og vil i verste fall føre til lav 
deltakelse grunnet manglende vedtak.  
 
Vi foreslår at mandatet for utvelgelse gis til menigheten generelt. 
 
Videre står det i høringsforslaget at «barne- og ungdomsorganisasjoner tilknyttet Den norske 
kirke driver store deler av ungdomsarbeidet tilknyttet Den norske kirke». 
 
Vi erfarer at det er viktig og godt samarbeid mellom menigheter i Stavanger bispedømme og 
barne- og ungdomsorganisasjoner. Samtidig er det vår opplevelse at det i stor grad er 
ansatte i menigheter som i hovedsak styrer eget barne- og ungdomsarbeid. Bruken av ordet 
«driver» blir derfor misvisende. 

 
Punkt 5 – ungdomsrådet i bispedømmet 
Det foreslås at Ungdomsrådet også skal ha «ett valgt medlem av ungdomsrådet».  
 
I lys av Ungdomsrådets mandat som et rådgivende organ til ungdomsrådet og biskop er det 
av stor betydning at ungdomsrådet er uavhengig og selvbestemmende.  
 
Ut i fra dette kan det argumenteres at ungdomsrådet bør være et eget, selvstendig organ, 
uten representasjon fra andre. 
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Vi er derimot positive til representasjon fra Bispedømmerådet i ungdomsrådet. Vi mener en 
representant valgt blant rådets medlemmer kunne tenkes å bidra til bedre samordning. Det 
er viktig for oss å understreke at vedkommende fortrinnsvis bør være under 30 år, at 
vedkommende kun har talerett og ikke ha stemmerett i ungdomsrådet. Dette for å ivareta 
selvstendigheten og uavhengigheten som et rådgivende organ. 
 
Punkt 6 – Ungdommens kirkemøte – utkast til § 4 
I § 4 står det beskrevet at ungdommens kirkemøte består av: 
 
g) medlemmer av ungdomsråd, Kirkerådet og Samisk kirkeråd som er under 30. 
 
Vi mener at det også i dette leddet må være en antallsbegrensning, i likhet med ovennevnte 
punkter i samme paragraf. Vi foreslår at ungdomsråd, Kirkerådet og Samisk kirkeråd kan 
stille med en delegat hver. 
 
Punkt 9  - Spørsmål om stemmerett til lederen av Den norske kirkes ungdomsutvalg. 
Vi mener at leder for ungdomsutvalget gis stemmerett i kirkemøtet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Gunnar Rønnestad  
Fungerende stiftsdirektør Bjarte Øen 
 Rådgiver misjon og ungdom 
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