
 

DEN NORSKE KIRKE 

Nidaros bispedømmeråd 

 

Mandat for Ungdomstinget i Nidaros bispedømme  
 
1.  Ungdomstinget er del av den demokratiske strukturen i Den norske kirke, og avholdes hvert 

år. Ungdomsrådet er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Ungdomstinget, i 
samarbeid med ungdomsrådets sekretær og eventuelt en valgt lokalkomite.  

  
2.  Ungdomstinget i Nidaros bispedømme samler delegater i aldersgruppen 16-30 år til 

inspirasjon, læring og utveksling av erfaringer. Alle menigheter, inkludert studentmenigheten 
i Trondheim og Saemien Åålmege, kan sende inntil 2 delegater og hver krets av de 
landsdekkende kristne ungdomsorganisasjonene innenfor Den norske kirke i Nidaros 
bispedømme, kan sende inntil 2 delegater. Biskopen og bispedømmerådet kan delta med 
observatører på Ungdomstinget.  

 
3.  Ungdomstinget velger ordstyrere, sekretærer, tellekorps og protokollunderskrivere. Disse 

trenger ikke å velges blant delegatene.  
 
4.  Ungdomstinget uttaler seg om saker som ungdomsrådet arbeider med og andre 

ungdomsrelaterte spørsmål.  
 
5.  Ungdomstinget velger ungdomsrådet, som jobber etter Mandat for ungdomsråd i Nidaros 

bispedømme.  
 
6.  Valg av ungdomsråd:  

a. Menighetene sender inn forslag til kandidater i god tid før Ungdomstinget. Saemien 
     Åålmege sender inn forslag til kandidater til samiske medlemmer i Ungdomsrådet. 
     Forslag til kandidater kan også fremmes på Ungdomstinget.  
b. På Ungdomstinget skal kandidatene presenteres før valget.  
     Bare delegater på UT kan stille til valg.  
c. Valget skjer skriftlig.  
d. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges hvert år. Samisk rådsmedlem velges 
     annethvert år. 
e. Det er anledning til gjenvalg for sittende representanter. 
f. Valg av leder og nestleder skjer ved konstituering på første møte etter Ungdomsting.  
 

7. Valg til Samisk ungdomsutvalg:  
a. Ungdomstinget velger i partallsår ett fast medlem for to år, og ett fast varamedlem for 
    to år, til Samisk ungdomsutvalg (SUNG).  
b. Menighetene sender inn forslag til kandidater i god tid før Ungdomstinget. Saemien  
    Åålmege og menigheter i kommuner med samisk språk, har et særlig ansvar for å  
    fremme kandidater. Forslag til kandidater kan også fremmes på Ungdomstinget.  
    Kandidater som fremmes på UT, må være delegater.  
c. Kandidatene skal presenteres i plenum før valget.  
d. Valget skjer skriftlig. 

 
8.  Mandatet og endringer av mandatet vedtas av bispedømmerådet etter forslag fra 

Ungdomsting / Ungdomsråd.  
 

Vedtatt av Nidaros bispedømmeråd 15. juni 2017 


