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Tillegg til sak 12, synodemøtet 2021 

I forfatningsutvalgets forslag til endringer, ber de synodestyret foreslå ny ordlyd, eller flytte 
tekst, i noen paragrafer. I det følgende gjengis de aktuelle tekstene slik de ligger i dag, og 
med forslag til ny ordlyd. Se innstilling fra forfatningsutvalget for forslag til vedtak. 

 

1.1 Bestemmelsen 4.1 om oppløsning av menigheter 
Paragraf 4 opprinnelig tekst 

§4 Menighet 

Sist endret av Synoden 1993 

Den lokale menigheten i Den Evangelisk lutherske frikirke er ved sin tilslutning forpliktet på 
kirkens lære og organisasjon. Menighetene i kirken er egne juridiske personer som velger 
eldste tilhørende menigheten med stemmerett. Forstanderen og en av de eldste forplikter 
menigheten med sine underskrifter.  

Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning 
og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og 
godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i 
diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte (Jf § 9 Menighetsmøte). Menighetens vedtak 
kan ankes til presbyteriet.  

 

Reglement 3.6 opprinnelig tekst 

3.6 Reglement ved nedleggelse av menigheter 

Sist endret av Synoden 1997 

 

I en situasjon der det ikke lenger er grunnlag for egen menighet på stedet, gjelder følgende 
reglement: 

1. Forslag om nedleggelse må først behandle på ordinært menighetsmøte. Blir 
nedleggelsen vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles til ekstraordinært 
medlemsmøte tre måneder senere. For at nedleggelse skal skje, må vedtaket gjentas med to 
tredels flertall. 

2. Medlemmene i menigheten tilskrives av presbyteriestyret og gis tilbud om overføring 
til annen menighet innen Den evangelisk Lutherske Frikirke. 

3. Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør forelegges 
menighetsmøtet til godkjenning. Nektes godkjenning kan avviklingsstyret bringe 
sluttoppgjøret inn for synoden til endelig godkjenning.  
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4. Når menigheten legges ned og den eiendommer selges, tilfaller midlene et eget fond. 
Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret og kirkens organ for 
evangelisering og kirkevekst. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende arbeid, 
fortrinnsvis i området. Etter ti år overføres resterende midler til fond for kirkebygg. 

5. Menighetens offentlige protokoller sendes statsarkivet. 

6. Menighetens arkiv og øvrige bøker sendes presbyteriet. 

 

Opprinnelig tekst Allmenne bestemmelse 

4.1 Oppløsning av menigheter 

Vedtatt av synodestyret (sak 329/1981-1983). 

Vi anser at en menighet består så lenge medlemmene kan betjenes med ord og sakrament.  
Når det ikke er forstander og eldste i en menighet, må presbyteriestyret ivareta et eldsteråds 
forfatningsmessige funksjoner overfor menigheten.  Presbyteriestyret må vurdere ut fra 
praktiske spørsmål om medlemmene bør overføres til nærmestliggende menighet. 

 

Prosedyre ved oppløsning av en menighet, eventuelt at den går inn i en annen menighet: 

De som kan ta saken opp er eldsterådet, eventuelt presbyteriestyret der de fungerer som 
eldsteråd.  Dette legges fram til avgjørelse i menigheten.  Det føres inn i protokollen at 
medlemmene er utmeldt av menigheten og innmeldt i den menighet de overføres til.  
Menighetsprotokollen innleveres til fylkesmannen.  Beslutningen må godkjennes av 
presbyteriet. 

 

 

Forslag til nye tekster 

Her er de tekstutsnitt som er hentet inn fra allmenn bestemmelse 4.1, gitt understrekning 

Ny tekst paragraf 4 

 

§4 Menighet 

Sist endret av Synoden 1993  

Den lokale menigheten i Den Evangelisk lutherske frikirke er ved sin tilslutning forpliktet på 
kirkens lære og organisasjon. Menighetene i kirken er egne juridiske personer som velger 
eldste tilhørende menigheten med stemmerett. Forstanderen og en av de eldste forplikter 
menigheten med sine underskrifter.  
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Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning 
og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og 
godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i 
diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte (Jf § 9 Menighetsmøte). Menighetens vedtak 
kan ankes til presbyteriet. 

Vi anser at en menighet består så lenge medlemmene kan betjenes med ord og sakrament.   

Når det ikke er forstander og eldste i en menighet, må presbyteriestyret ivareta et eldsteråds 
forfatningsmessige funksjoner overfor menigheten.   

 

Ny tekst reglement 3.6  

3.6 Reglement ved nedleggelse av menigheter, eventuelt at den går inn i en annen 
menighet: 

Sist endret av Synoden 1997 

I en situasjon der det ikke lenger er grunnlag for egen menighet på stedet, gjelder følgende 
reglement: 

1. De som kan ta opp sak om nedleggelse er eldsterådet, eventuelt presbyteriestyret der de 
fungerer som eldsteråd.  Dette legges fram til avgjørelse i menigheten.   

2. Forslag om nedleggelse må først behandle på ordinært menighetsmøte. Blir nedleggelsen 
vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles til ekstraordinært medlemsmøte tre 
måneder senere. For at nedleggelse skal skje, må vedtaket gjentas med to tredels flertall. 

 

3. Medlemmene i menigheten tilskrives av presbyteriestyret og gis tilbud om overføring til 
annen menighet innen Den evangelisk Lutherske Frikirke. 

4. Det føres inn i protokollen at medlemmene er utmeldt av menigheten og innmeldt i den 
menighet de overføres til.   

5. Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør forelegges 
menighetsmøtet til godkjenning. Nektes godkjenning kan avviklingsstyret bringe 
sluttoppgjøret inn for synoden til endelig godkjenning.  

6. Når menigheten legges ned og den eiendommer selges, tilfaller midlene et eget fond. 
Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret og kirkens organ for 
evangelisering og kirkevekst. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende arbeid, 
fortrinnsvis i området. Etter ti år overføres resterende midler til fond for kirkebygg. 

7. Menighetens offentlige protokoller sendes statsarkivet. 

8. Menighetens arkiv og øvrige bøker sendes presbyteriet. 
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1.2 Bestemmelsen 4.2 om menighetens eiendomsrett 

Opprinnelig tekst paragraf 9 

§9 Menighetsmøte 

Sist endret av Synoden 2008 

Menighetsmøtet er menighetens øv erste beslutningsorgan, med myndighet i alle 
vesentlige saker som ifølge Forfatningen skal avgjøres på menighetsplan. 

Følgende saker skal behandles og avgjøres av menighetsmøtet: Kall/valg og 
oppsigelse/avskjed av forstander, eldste og diakoner, valg av utsendinger til 
presbyterium og synode, regnskap, budsjett og planer for menighetens virksomhet, 
årsmelding fra menighetens forskjellige råd og virkegreiner, ivaretagelse av 
menighetens ansvar for ordningen for vern om lære og liv.  

Eldsterådet innkaller til, fremmer saker og innstiller overfor og leder 
menighetsmøtene. Innenfor sitt ansvarsområde kan diakonrådet fremme og innstille 
saker. Ethvert medlem med stemmerett har gjennom eldsterådet rett til å fremme 
saker overfor menighetsmøtet. 

Menighetsmøter avholdes etter behov, dog minst 3- tre- ganger pr år. I tillegg holdes 
hvert år menighetens årsmøte. Alle medlemmene med stemmerett har tale-, 
forslags- og stemmerett på menighetsmøte.  

 

Opprinnelig tekst bestemmelsen 4.2 «Menighetens eiendomsrett» 

 

4.2 Menighetenes eiendomsrett 

Vedtatt av Synoden 1995 (sak 10/1995). 

 

Den lokale menighet eier kirkebygg og andre eiendommer og har full råderett over 
disse. 

 

Forslag til ny tekst paragraf 9. Her er teksten hentet fra 4.2 understreket 

§9 Menighetsmøte 

Sist endret av Synoden 2008 

Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan, med myndighet i alle 
vesentlige saker som ifølge Forfatningen skal avgjøres på menighetsplan. 
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Følgende saker skal behandles og avgjøres av menighetsmøtet: Kall/valg og 
oppsigelse/avskjed av forstander, eldste og diakoner, valg av utsendinger til 
presbyterium og synode, regnskap, budsjett og planer for menighetens virksomhet, 
årsmelding fra menighetens forskjellige råd og virkegreiner, ivaretagelse av 
menighetens ansvar for ordningen for vern om lære og liv.  

Den lokale menighet eier kirkebygg og andre eiendommer, og har full råderett over 
disse. 

Eldsterådet innkaller til, fremmer saker og innstiller overfor og leder 
menighetsmøtene. Innenfor sitt ansvarsområde kan diakonrådet fremme og innstille 
saker. Ethvert medlem med stemmerett har gjennom eldsterådet rett til å fremme 
saker overfor menighetsmøtet. 

Menighetsmøter avholdes etter behov, dog minst 3- tre- ganger pr år. I tillegg holdes 
hvert år menighetens årsmøte. Alle medlemmene med stemmerett har tale-, 
forslags- og stemmerett på menighetsmøte.  
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1.3 Fotnote om kollektiv utmelding 

Se punkt 1.1, revidert tekst er foreslått 

 

3.6 Reglement ved nedleggelse av menigheter, eventuelt at den går inn i en annen 
menighet: 

Sist endret av Synoden 1997 

I en situasjon der det ikke lenger er grunnlag for egen menighet på stedet, gjelder 
følgende reglement: 

1. De som kan ta opp sak om nedleggelse er eldsterådet, eventuelt presbyteriestyret 
der de fungerer som eldsteråd.  Dette legges fram til avgjørelse i menigheten.   

2. Forslag om nedleggelse må først behandle på ordinært menighetsmøte. Blir 
nedleggelsen vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles til ekstraordinært 
medlemsmøte tre måneder senere. For at nedleggelse skal skje, må vedtaket gjentas 
med to tredels flertall. 

 

3. Medlemmene i menigheten tilskrives av presbyteriestyret og gis tilbud om 
overføring til annen menighet innen Den evangelisk Lutherske Frikirke. 

4. Det føres inn i protokollen at medlemmene er utmeldt av menigheten og innmeldt 
i den menighet de overføres til.   

5. Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør forelegges 
menighetsmøtet til godkjenning. Nektes godkjenning kan avviklingsstyret bringe 
sluttoppgjøret inn for synoden til endelig godkjenning.  

6. Når menigheten legges ned og den eiendommer selges, tilfaller midlene et eget 
fond. Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret og kirkens 
organ for evangelisering og kirkevekst. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende 
arbeid, fortrinnsvis i området. Etter ti år overføres resterende midler til fond for 
kirkebygg. 

7. Menighetens offentlige protokoller sendes statsarkivet. 

8. Menighetens arkiv og øvrige bøker sendes presbyteriet. 

 

Tekst i 4.3 Kollektiv utmelding 

4.3 Kollektiv utmelding 

Vedtatt av Synoden 1995 (sak 10/1995). 

Spørsmålet om en menighets rett til kollektiv utmelding avvises prinsipielt. 
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Forslag til hvordan fotnote plasseres 

3.6 Reglement ved nedleggelse av menigheter, eventuelt at den går inn i en annen 
menighet: 

Sist endret av Synoden 1997 

I en situasjon der det ikke lenger er grunnlag for egen menighet på stedet, gjelder 
følgende reglement: 

1. De som kan ta opp sak om nedleggelse er eldsterådet, eventuelt presbyteriestyret 
der de fungerer som eldsteråd.  Dette legges fram til avgjørelse i menigheten.   

2. Forslag om nedleggelse må først behandle på ordinært menighetsmøte. Blir 
nedleggelsen vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles til ekstraordinært 
medlemsmøte tre måneder senere. For at nedleggelse skal skje, må vedtaket gjentas 
med to tredels flertall. 

3. Medlemmene i menigheten tilskrives av presbyteriestyret og gis tilbud om 
overføring til annen menighet innen Den evangelisk Lutherske Frikirke.1 

4. Det føres inn i protokollen at medlemmene er utmeldt av menigheten og innmeldt 
i den menighet de overføres til.   

5 .Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør forelegges 
menighetsmøtet til godkjenning. Nektes godkjenning kan avviklingsstyret bringe 
sluttoppgjøret inn for synoden til endelig godkjenning.  

6. Når menigheten legges ned og den eiendommer selges, tilfaller midlene et eget 
fond. Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret og kirkens 
organ for evangelisering og kirkevekst. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende 
arbeid, fortrinnsvis i området. Etter ti år overføres resterende midler til fond for 
kirkebygg. 

7. Menighetens offentlige protokoller sendes statsarkivet. 

8. Menighetens arkiv og øvrige bøker sendes presbyteriet. 

 
1 Synoden 1995 avviste på prinsipielt grunnlag en menighets rett til kollektiv utmelding 


