
Sak til synodemøtet 2021: Synoderådets sammensetning 

Fra synodestyret  

Synodemøtet 2017 kunne ikke behandle saken om synoderådets sammensetning, da den 
ikke var sendt ut til menighetsbehandling i forkant av møtet. Synodestyret ble bedt om å 
vurdere å fremme saken på nytt i 2021, noe vi herved gjør. 

Begrunnelse for endring 

Synodestyret ser fortsatt behovet for et organ som arbeider med læresaker, men vil mene at 
et slikt organ bør bestå av mennesker som møtes regelmessig og som har det daglige 
tilsynsansvaret for vår kirke. Presbyteriene sin rolle ble aktualisert på synodemøte i 2014, og 
synodestyret mener at presbyteriestyrene og tilsynsmennene bør spille en langt viktigere 
rolle når lærespørsmål utredes og avgjøres i kirkesamfunnet. 

Synodestyret har også drøftet om synodesrådets mandat bør endres, men er kommet frem 
til at dette uansett vil være for tidlig etter at rådet ble oppnevnt.  

Synodestyret vil derfor foreslå følgende sammensetning av synoderådet:  

Formann og nestformann i synodestyret (velges av synoden) 
Formann i presbyteriene (velges av presbyteriene)  
Fast ansatte tilsynsmenn i presbyteriene  
En valgt representant fra hvert presbyterium (velges av synoden) 

Dette betyr at synoderådet vil ha 14 medlemmer. 

 

 
Nåværende ordlyd: 
3.9 Reglement for synoden.  
     Sist endret av Synoden 2002. 
 
Representasjon til synoderådet: 
 
Synoderådet består av synodestyret og tilsynsmennene og medlemmer av eldsterådene fra 
hvert 
tilsynsområde valgt i forhold til medlemstallet: 
 
-  Tilsynsområder med inntil 1000 medlemmer i fullt medlemskap: En representant. 
-  Tilsynsområder med 1001–2000 medlemmer i fullt medlemskap: To representanter. 
-  Tilsynsområder med 2001–3000 medlemmer i fullt medlemskap: Tre representanter. 
-  Tilsynsområder med over 3000 medlemmer i fullt medlemskap: Fire representanter. 
 
Synodens delegater velger representanter fra presbyteriene etter innstilling fra 
valgkomiteen. 



 
 
 
Ny ordlyd: 
3.9 Reglement for synoden.  
     Sist endret av Synoden 2002. 
 
Representasjon til synoderådet: 
 
Synoderådet består av kirkens tilsynsmenn, presbyteriestyrenes formenn og ett 
eldsterådsmedlem fra hvert tilsynsområde valgt av synoden, etter innstilling fra 
valgkomiteen. 
Dersom en formann er ansatt tilsynsmann, møter nestformannen i synoderådet. 
 
 
 

Forfatningens nåværende ordlyd: 
§ 16 Synoderåd  

Synoderådet er synodens læreorgan.  
Sist endret av Synoden 1999.  
Kirkens øverste tilsynsmenn innkaller til møter i synoderådet. Synoderådet består av synode- 
styret og representanter fra hvert presbyterium valgt i henhold til reglement. 
Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter behov, dog minst én gang hver 
synodeperiode.  

Synoderådet behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret.  

Synoderådet fatter avgjørelser i læresaker, og utarbeider hyrdebrev og andre uttalelser av 
læremessig karakter.  

Avgjørelser fattet av synoderådet protokolleres og legges fram for synodemøtet. 
Synodemøtet kan sende disse avgjørelser tilbake til synoderådet for ny behandling. 
Synoderådets endelige vedtak fremlegges for neste synodemøte til orientering.  

 

Forfatningens nye ordlyd: 
§ 16 Synoderåd  

Synoderådet er synodens læreorgan.  
Sist endret av Synoden 1999.  

Kirkens øverste tilsynsmenn innkaller til møter i synoderådet. Synoderådet består av kirkens 
tilsynsmenn, presbyteriestyrenes formenn og en representant fra hvert presbyterium. 
Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter behov, dog minst én gang hver 
synodeperiode.  



Synoderådet behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret.  

Synoderådet fatter avgjørelser i læresaker, og utarbeider hyrdebrev og andre uttalelser av 
læremessig karakter.  

Avgjørelser fattet av synoderådet protokolleres og legges fram for synodemøtet. 
Synodemøtet kan sende disse avgjørelser tilbake til synoderådet for ny behandling. 
Synoderådets endelige vedtak fremlegges for neste synodemøte til orientering.  

Synodestyrets forslag til vedtak: 
Synoden støtter forslaget om endring av representasjon til synoderådet. 
Forfatning og reglement endres i samsvar med ny ordning. 
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