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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Torsdag 06.05.2021 kl. 17–fredag 07.05.2021 kl. 17  
Sted:    Sanner Hotell, Gran på Hadeland 
Til stede:  Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland 

(nestformann/forstander), Geir Langen (forstander) (ikke til stede på 
sakene 332, 333, 338, 339, 340 og 341), Sigurd-Åge Engamo (eldste), 
Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen (eldste) 
(ikke til stede på sakene 322, 323, 325 og 341)  

I tillegg møtte:   Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett) 
 

Sak 322/2017-2021 – Protokoller fra styremøter 
1. Protokoll fra synodestyremøte 12.-13.03.2021 
2. Protokoll fra styrebehandling per e-post mars/april 2021 
 
Vedtak:  
Styreprotokollene godkjennes. 

Sak 323/2017-2021 – Andre referatsaker 
1. Møte i forfatningsutvalget 07.04.2021 
2. Landsstyremøte FriBU 10.04.2021 
3. Styremøte Nordtun HelseRehab 10.12.2020 og 18.03.2021 
4. Styremøte Søndre presbyterium 09.02.2021 og 18.02.2021 
5. Styremøte Vestre presbyterium 22.04.2021 
 
Vedtak:  
Referatene tas til orientering.  

Sak 324/2017-2021 – Rapporter 
1. Rapporter fra synodeformann, nestleder og daglig leder pr. mai 2021 
2. Status for pågående prosjekter, menighetsteamet 
 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering.  

Sak 325/2017-2021 – Andre orienteringssaker 
1. Fireårsmelding og -regnskap fra Stavern folkehøyskole  
2. Treårsmelding og styrets årsrapport 2020 fra Nordtun HelseRehab  
3. Ny grafisk profil for Frikirkens hjemmesider: www.frikirken.no  
4. Oppdaterte varslingsrutiner: www.frikirken.no/varsling  
5. Frikirken og FriBU står sammen som arrangør av Frik-festivalen i juli 2021, digital 

lederkonferanse i september 2021 og lederkonferansen «Videre 22» i februar 2022.  
6. Oppdatering på TV Vårt Land (TVL) (jfr. sak 287/2017-2021) 
7. Informasjon fra eiermøte NLA Høgskolen 12.04.2021 
8. Delegater til Norges Kristne Råds rådsmøte i september 2021 (jfr. sak 289 og 308/pkt. 

7/2017-2021) 

http://www.frikirken.no/
http://www.frikirken.no/varsling
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9. Frikirken har fått innvilget tilskudd etter § 3 i den midlertidige stimuleringsordningen for 
frivillighetssektoren. Vi har mottatt 1 701 204 kroner som Lotteri- og stiftelsestilsynet har 
fordelt mellom sentralledd og underledd som fikk momskompensasjon i 2020. Pengene er 
overført til tilskuddsmottakerne. 

 
Vedtak:  
1. Synodestyret oppnevner Håvard Haugland til delegat, sammen med Anne-Kristine B. 

Wiecek og Jarle Skullerud, til Norges Kristne Råds rådsmøte i september 2021.  
2. For øvrig tas sakene til orientering. 

Sak 326/2017-2021 – Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport pr. 31.03.2021  
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten tas til orientering. 

Sak 327/2017-2021 – Forberedelser til synodemøter i 2021/2022 
Jfr. sak 187, 205, 221, 247, 259, 280, 303 og 310/2017-2021 
 
1. Informasjon/oppdatering:  

- Sakslister for synodemøtene i 2021/2022  
- Forslag til vedtak i sakene på synodemøtet i juni  
- Forberedelser til og gjennomføring av synodemøtet i juni 
- Gave og kollekt på synodemøtet i juni 

2. Nytt synodestyre fastsetter tidspunkt for ekstraordinært synodemøte. Innkalling må sendes 
ut med minst tre måneders varsel, hvilket betyr at møtet må bli i 2022.  

3. Sittende synodestyre fastsetter likevel fristen for tilbakemelding på saker til 
menighetsbehandling før det ekstraordinære synodemøtet (lovet fastsatt før 1. juni).  

4. Status for sakene til det ekstraordinære synodemøtet  
 
Vedtak:  
1. Det samles inn en jubileumsgave til Stavern folkehøyskole under synodemøtet 4.-5. juni.   
2. Kollekten på gudstjenesten 6. juni deles mellom misjon og menighetsplanting.  
3. Fristen for tilbakemelding på saker til menighetsbehandling før det ekstraordinære 

synodemøtet i 2022 settes til 1. oktober 2021.  

Sak 328/2017-2021 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Forslag om 
teologisk redegjørelse om homofili og likekjønnet ekteskap 
Jfr. sak 295 og 315/2017-2021 
 
Vedtak fra synodestyremøte i mars 2021 (sak 315): «Synodeformann arbeider videre med 
saksfremlegget til synodemøtet ut fra samtalen i møtet. Saken ferdigbehandles på styremøtet i 
mai.» Styret drøftet oppdatert saksfremlegg fra synodeformann. 
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner oppdatert saksfremlegg til ekstraordinært synodemøte i 2022. 

Sak 329/2017-2021 – Oppfølging etter regionale ledersamlinger 
Jfr. sak 285 og 301/2017-2021 
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Vedtak fra synodestyremøte i januar 2021 (sak 301): «AU arbeider med veien videre etter 
gjennomførte regionale ledersamlinger ut fra samtalen i synodestyret. Styret tar saken opp til 
drøfting igjen i løpet av våren.» Styret drøftet saken ut fra saksfremlegg fra nestleder. 
 
Vedtak:  
1. Administrasjonen tar med seg momenter fra samtalen inn i videre utvikling av 

pastorprogrammet.  
2. Sittende synodestyre oppfordrer nytt synodestyre til å drøfte hvordan samtalene kan 

videreføres i kirkesamfunnet. 

Sak 330/2017-2021 – Strategi for menighetsplanting  
Jfr. sak 90 og 300/2017-2021 
 
Vedtak fra synodestyremøte i januar 2021 (sak 300): «Synodestyret ber Sendt-gruppa utarbeide 
en strategi for å nå målene under «Jesus til nye mennesker» i målplanen, med hovedvekt på mål 
18*. Forslag til strategi legges fram for synodestyret på styremøtet i mai. Geir Langen og Jarle 
Skullerud representerer synodestyret i prosessen.» Styret drøftet fremlagt forslag til strategi for 
menighetsplanting. Lars Øystein Folkedal, Steinar Hjelset og Anna Kleppe Moe deltok i 
drøftingen. 
*«Det er plantet åtte nye menighetsfellesskap.» 
 
Vedtak:  
1. Strategi for menighetsplanting vedtas med presiseringer rundt begrepsbruk/ 

kommunikasjon ut til menighetene og antallet menigheter som skal plantes innen 2030. 
Perioden for målplanen endres til 2018-2024.  

2. Synodestyret ser viktigheten av å tilføre nok midler til at strategien kan implementeres.  

Sak 331/2017-2021 – Disponering av egenkapital opparbeidet i 2020  
Jfr. sak 309/2017-2021 
 
Synodestyret godkjente årsoppgjøret for 2020 på styremøtet i mars 2021 (sak 309). I 
vedtakspunkt 4 står det: «Synodestyret kommer tilbake til bruken av egenkapital opparbeidet i 
2020 (pkt. 1d*) på neste styremøte.» Styret drøftet ut fra saksfremlegg fra daglig leder.  
*1d: «Kr 2 191 850,- er lagt til egenkapitalen.  
 
Vedtak:  
Synodestyret disponerer 2 millioner kroner av egenkapitalen opparbeidet i 2020 på 
følgende måte:  
1. Tienden – 200 000 kroner – gis til pandemirammede i Palestina gjennom Frikirkens 

pinseaksjon.  
2. Satsen for menighetstilskudd reduseres med 150 kroner pr. medlem med stemmerett i 

2021, fra 1 280 til 1 130 kroner. Dette gis som en «korona-kompensasjon». Med 8 710 
medlemmer med stemmerett betyr vedtaket en inntektsreduksjon for fellesarbeidet på 
1 306 500 kroner.   

3. 75 000 kroner er bidrag til å holde konferanseavgiften på Frik-festivalen til sommeren 
så lav som mulig. Pengene overføres FriBU og forvaltes av dem. 

4. Inntil 200 000 kroner brukes til sponsing av deltakere mellom 18 og 30 år på Videre 
2022. Pengene forvaltes av presbyteriene via ordningen for kursstøtte.  

5. 218 500 kroner overføres utviklingsfondet. Pengene øremerkes menighetsplanting.  
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Sak 332/2017-2021 – Retningslinjer for tilsyn i Frikirken 
Jfr. sak 52, 93, 264 og 317/2017-2021 og AU sak 39/2017-2021 
 
Vedtak fra synodestyremøte i mars 2021 (sak 317): «Administrasjonen oppdaterer forslaget til 
nye retningslinjer for tilsynsmannsordningen ut fra drøftingen i møtet. De ferdigbehandles på 
styremøtet i mai.» Styret drøftet oppdaterte retningslinjer fra daglig leder.  
 
Vedtak:  
Retningslinjer for tilsyn i Frikirken godkjennes.  

Sak 333/2017-2021 – Retningslinjer vedr. vigselsrett 
Jfr. sak AU sak 82/2017-2021  
 
Vedtak fra AU-møte i mars 2021 (AU sak 82): «Daglig leder utarbeider forslag til retningslinjer 
for vigselsrett i Frikirken. Saken behandles på synodestyremøtet i mai.» Styret drøftet forslag til 
retningslinjer fra daglig leder. 
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner fremlagte retningslinjer for vigselsrett.  

Sak 334/2017-2021 – Samarbeid med skoler 
Jfr. sak AU sak 75/2017-2021 
 
Vedtak fra AU-møte i september 2020 (AU sak 75): «Det opprettes en prosjektgruppe som får 
som mandat å trede hva som er Frikirkens behov når det gjelder pastorutdanning, og hvilke 
utdanningsinstitusjoner som best kan imøtekomme disse behovene. Konklusjoenn legges fram 
for synodestyret på styremøtet i desember 2020. Disse blir bedt om å være med i 
prosjektgruppa: Rune Tobiassen (leder), Lars Kristian Heggebø og Hanne Marie Moi (Frikirkens 
hovedkontor.» Styret drøftet rapport fra prosjektgruppa på skolesamarbeid. Rune Tobiassen og 
Anna Kleppe Moe deltok i drøftingen.  
 
Vedtak:  
1. Synodestyret ber administrasjonen fortsette dialogen med NLA Høgskolen for å utvikle 

studietilbud direkte relevante for Frikirken.  
2. Sittende synodestyre ber nytt synodestyre vurdere hvordan man best kan sikre god 

kontakt med andre kristne høgskoler som er særlig aktuelle for grunnutdanning og 
etter-/videreutdanning for unge og voksne i kirkesamfunnet.   

Sak 335/2017-2021 – Prosjektet Jerusalem Unites Us (JUU) 
Jfr. sak 284/2017-2021  
 
Vedtak fra synodestyremøte i desember 2020 (sak 284, vedtakspunkt 2): «Synodestyret ber 
daglig leder starte arbeidet med søknad for en ny fase av prosjektet Jerusalem Unites Us (JUU). 
Styret imøteser evalueringen av den pågående fasen av prosjektet og søknaden for en ny fase.  
 
Evalueringen av JUU forelå til dette styremøtet, men teksten til prosjektsøknaden vil ikke være 
klar før i begynnelsen av juni. Ingjerd Bandak presenterte hovedpunktene i evalueringen for 
synodestyret, og styret fikk anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.  
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Vedtak:  
Synodestyret tar evalueringen av prosjektet Jerusalem Unites Us (JUU) til orientering, og 
støtter at Frikirken søker Norad om støtte til en ny fase av prosjektet. Nytt synodestyre 
orienteres om prosjektsøknaden og den videre prosessen på sitt første styremøte til høsten.  

Sak 336/2017-2021 – Tilsynsrapport for Nordtun HelseRehab 
Synodeformann har gjennomført tilsyn på Nordtun HelseRehab. Styret drøftet tilsynsrapporten. 
 
Vedtak:  
Tilsynsrapporten for Nordtun HelseRehab tas til orientering. 

Sak 337/2017-2021 – Frikirkens sommerfestival 
Konsept og dermed sted for ny sommerfestival fra 2022 er ikke klart enda. Tiden begynner å bli 
knapp, så det er viktig med rask fremdrift.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber daglig leder sikre tilstrekkelig fremdrift i planleggingen av ny 
sommerfestival.  

Sak 338/2017-2021 – Brev fra medlemmer i Kragerø Frikirke 
Synodestyret har mottatt et brev fra Johan Brekka, Oddvar Halvorsen og Svein Andresen i 
Kragerø Frikirke av 17.03.2021 vedr. presbyteriestyret som setteeldsteråd i en sak om et 
eldsterådsmedlem. Jarle Skullerud og Geir Nordkil hadde forberedt saken til synodestyremøtet 
og la frem et forslag til svarbrev.  
 
Vedtak:  
1. Synodestyret ser behov for en klargjøring av reglement og praksis i forbindelse med 

eldstes avgang ved aldersgrense. Nåværende formuleringer gir rom for tolkning som 
lett kan føre til misforståelser og uenighet. Sittende synodestyre ber administrasjonen 
sørge for at nytt synodestyre følger opp saken. 

2. Synodeformann svarer brevavsenderne.  

Sak 339/2017-2021 – Søknad fra Øivind Augland om økonomisk støtte 
til Doctor of Ministry 
Øivind Augland har sendt en søknad til synodestyret om økonomisk støtte til studiet «Doctor of 
Ministry» ved Asbury Theological Seminary i Wilmore i Kentucky, USA. Studiet handler om 
menighetsplanting og multiplisering. Synodeformann informerte om bakgrunnen for søknaden.  
 
Vedtak: 
1. Synodestyret innvilger inntil 20.000 kroner i studiestøtte til Øivind Augland i 2021. 

Støtten skal dekke konkrete studieutgifter etter regning. Dette anses som et bidrag inn 
mot Frikirkens strategiske satsning på menighetsplanting, jfr. sak 330/2017-2021.  

2. Sittende synodestyre ber nytt synodestyre vurdere opprettelse av et eget fond for 
forskningsmidler.  

Sak 340/2017-2021 – Jubileumsgave til Stavern folkehøyskole 
Stavern folkehøyskole/Fredtun feirer 100-årsjubileum i 2021. Det er både naturlig og ønskelig 
med en jubileumsgave fra Frikirkens fellesarbeid. 
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Vedtak:  
Synodestyret bevilger 200 000 kroner i jubileumsgave til Stavern folkehøyskole. Styret 
ønsker primært at pengene brukes til oppgradering av bygninger som har betydning for 
elevenes hverdag på skolen.  

Sak 341/2017-2021 – Evaluering av arbeidet i synodestyret 
Jfr. sak 71 og 206/2017-2021 og AU sak 65/2017-2021 
 
Synodeformann hadde på forhånd sendt ut spørsmål til refleksjon til synodestyrets medlemmer. 
I møtet ble det tatt en runde rundt bordet der alle ga innspill til styrearbeidet i synodeperioden.  
 
Vedtak:  
Administrasjonen tar med seg innspillene fra synodestyrets medlemmer til styrearbeidet i 
neste synodeperiode.  

Sak 342/2017-2021 – Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud    Anne Mari Schiager Topland  Geir Langen 
synodeformann   nestformann 
 
 
 
 
Sigurd-Åge Engamo   Tone Moseid    Geir Nordkil 
    
 
 
 
Øystein Samnøen   Marit Ecklo Brevik 

daglig leder 
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