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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Fredag 09.09.2022 kl. 10 til lørdag 10.09.2022 kl. 13 
Sted:    Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
Til stede:  Jarle Skullerud (synodeleder) (ikke sak 125), Anne Mari Schiager  

Topland (nestleder) (ikke sak 121), Rune Tobiassen (forstander),  
Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) og  
Øystein Samnøen (eldste) (ikke sak 121) 

Forfall:   Sigurd-Åge Engamo (eldste) Kjell Petter Wiik (1. vara/eldste) 
Aiah Rufus Pessimaqoi (2. vara/eldste) og Ruben Kvalsvik  
(3. vara/eldste) 

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

Sak 118/2021-2024 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 16.06.2022 
 
Vedtak:  
Styreprotokollen godkjennes.  

Sak 119/2021-2024 – Protokoll fra AU-møte 
Saker i AU-møte 26.08.2022: 
 

AU sak 18/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Info fra synodeleder etter sykmelding/nå delvis friskmeldt, planer/prioriteringer  
2. Info fra daglig leder om VIDERE Sommerfestival 20. – 24. juli, misjonærsamling 14. – 15. august (for 
utsendingene/misjonsteamet, synodeleder og daglig leder deltok) og høstsamling 16. – 17. august (for 
alle ansatte på hovedkontoret, FriBU-staben og tilsynsmennene) 
3. Info fra daglig leder om status i rekrutteringen av stabsleder og leder for menighetsutvikling 
 
Vedtak:  
Sakene tas til orientering.  
 

AU sak 19/2021-2024 – Oppfølging etter synodemøtet 
Jfr. sak 116/2021-2024 
 
AU drøftet oppfølging av sakene fra synodemøtet med særlig fokus på personer til/sammensetning av 
utvalget som skal utarbeide en helhetlig samlivsteologi, jfr. synodemøtesak 9/2022. Dette som del av 
forberedelsene til synodestyremøtet 9. – 10. september.  
 
Vedtak:  
Synodeleder forbereder denne saken til synodestyremøtet i september. 
 
Vedtak:  
AU-protokollen godkjennes. 
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Sak 120/2021-2024 – Andre referatsaker 
1. Synodemøte 10.-12.06.2022 
2. Lønnsutvalget 01.04.2022 
3. Lønnsutvalget 26.-27.08.2022 
4. FriBUs landsstyre 30.04.2022 
5. Styremøte Nordtun HelseRehab 21.06.2022 
6. Styremøte Søndre presbyterium 24.03.2022 
7. Styremøte Søndre presbyterium 12.05.2022 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret ber styret ved Nordtun HelseRehab om resultatet av anbudsprosessen (Helse 

Nord) så snart det foreligger.  
2. Styret registrerer utfordringer med pastorrekruttering flere steder, og ber både 

administrasjonen og tilsynsmennene vurdere hvordan de kan bidra til å snu utviklingen.  
3. For øvrig tas referatene til orientering.  

Sak 121/2021-2024 – Rapporter 
1. Rapport fra synodeleder (muntlig) 
2. Rapport fra nestleder 
3. Rapport fra daglig leder 
4. Rapport fra Rune Tobiassen  
5. Rapport fra prosjektet «Connect», læringsnettverk for innvandrerarbeid 
 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering.  

Sak 122/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Presseklipp om Frikirken og debatt på https://www.magasinetveien.no/debatt  
2. Info om misjonærsamling 14. – 15.08.2022 (samling for alle i misjonsteamet inkl. utsendingene, 

synodeleder og daglig leder) og høstsamling 16. – 17.08.2022 (samling for alle ansatte på 
hovedkontoret inkl. utsendingene, FriBU-staben og tilsynsmennene) 

3. Info fra et land i Midtøsten 
4. Info om mulige utsendinger til et land i Midtøsten, jfr. AU sak 17/2021-2024, vedtakspkt. 1 og pkt. 

5 nedenfor 
5. Evaluering av Frikirkens rutiner for rekruttering, ansettelse og opplæring av utsendinger, rapport 

fra Dag-Håkon Eriksen og Stephen Sirris ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID 
vitenskapelige høgskole, jfr. AU sak 17/2021-2024, vedtakspkt. 1  

6. Status for ansettelse av to nye mellomledere på hovedkontoret, jfr. sak 115/2021-2024, pkt. 3 
7. Evaluering av «The Send Norway» 25.06.2022, rapport fra prosjektleder Eirik Austeng 
8. Evaluering av VIDERE Sommer 20. – 24.07.2022, rapport fra festivalleder Børge Greaker   
9. Nytt Horisont-kull: 8 deltakere på kull 3, første samling 15. – 18.09.2022, Bursdalsheimen leirsted 

i Skodje, besøk i Sula Frikirke søndag 
10. Nytt pastorkurs-kull: 6 deltakere, første samling 20. – 23.09.2022, Katarinahjemmet i Oslo 
11. Planlegging av VIDERE Lederkonferanse 09. – 12.02.2022, Hanne Marie Moi er prosjektleder 
12. Oppdatert styreinstruks, jfr. sak 115/2021-2024, vedtakspkt. 4  
13. Fordeling av kollekten som ble samlet inn på synodemøtet i juni, jfr. sak 104/2021-2024. 

Synodestyrets vedtak: «Kollekten på gudstjenesten 12.06.2022 går til lokalt, diakonalt arbeid for 
flyktninger.» Det kom inn ca. 24.000 kroner. Hvordan skal pengene fordeles mellom menighetene? 

14. Oppdatering på magasinet Veien 
15. Spørsmål om forlenget tid som vigsler for Lars Stian Tveit i Drangedal Frikirke. Iht. Frikirkens 

retningslinjer for vigselsrett, opphører vigselsretten ved fylte 70 år. Evt. unntak kan gjøres av 
synodestyret.  

https://www.magasinetveien.no/debatt
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16. Info om prosjektet «Oslo 2027» (tilsynsmann har sendt søknad til utviklingsfondet) 
 

Vedtak:  
1. Synodestyret ber administrasjonen fordele kollekten fra synodemøtet på en tjenlig og effektiv 

måte mellom menigheter som arbeider med flyktninger. 
2. Lars Stian Tveits periode som vigsler forlenges frem til han har gjennomført siste vigsel som 

er avtalt.   
3. For øvrig tas sakene til orientering.  

Sak 123/2021-2024 – Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport pr. 31.07.2022 
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten tas til orientering 

Sak 124/2021-2024 – Budsjett 2023 
Som første del av budsjettarbeidet, drøftet synodestyret satser for menighetenes bidrag til 
fellesarbeidet. Dette er viktig for menighetene m.t.p. budsjetteringen lokalt. Bidragene til 
fellesarbeidet består av menighetstilskudd, misjonsgave og dekning av pensjons-/personalforsikringer 
for ansatte i egen menighet. Synodestyret fastsetter også satsen for tilskudd til presbyteriene/ 
regionale tilsynsmenn etter innspill fra presbyteriestyrene. Videre må styret ta stilling til hvordan 
statstilskuddet og menighetstilskuddet skal fordeles. Totalbudsjettet behandles på siste styremøte før 
jul.  
 
Vedtak:  
1. Menighetenes bidrag til fellesarbeidet skal være på samme nivå i 2023 som det er i 2022.  

2. Satsen for menighetstilskudd (menighetenes bidrag til fellesarbeidet) inkluderer fra 2023 

også midler til presbyteriene/regionale tilsynsmenn. Den samlede satsen utgjør 1.600,- 

kroner per medlem med stemmerett (samme sats som i 2022).  

3. Nøkkelen for fordeling av menighetstilskuddet og den andelen av offentlige tilskudd som går 

til fellesarbeidet, skal i fortsettelsen inkludere avd. 15/midler til presbyteriene/regionale 

tilsynsmenn. Fordelingsnøkkelen gjennomarbeides av administrasjonen og vedtas på 

synodestyremøtet i oktober.  

4. Satsen for misjonsgaver (menighetenes bidrag til felles misjonsarbeid) settes til 1.154,- 

kroner per medlem med stemmerett (samme sats som i 2022). Dette kan gjøres fordi avd. 

1/misjon har opparbeidet egenkapital som det kan tæres på.  

5. Satsen for pensjons- og personalforsikringer (menighetene dekker egne kostnader) fastsettes 

på synodestyremøtet i oktober.  

6. Totalbudsjettet for fellesarbeidet behandles på synodestyrets møte i desember.  

Sak 125/2021-2024 – Lønnsoppgjør 2022 og endringer i lønnsavtalen 
Jfr. protokoll fra møte i lønnsutvalget 26.-27.08.2022  
 
Trond Løfgren, lønnsutvalgets leder, presenterte lønnsutvalgets innstilling til lønnsoppgjør og 
endringer i lønnsavtalen samt forslag til endringer i retningslinjene for lønnsutvalget. 
 
Utdrag fra innstillingen vedr. lønnsoppgjør:  
(…) Lønnsutvalget har i dette oppgjøret forsøkt å oppnå en tydelig lavtlønns- og rekrutteringsprofil. Vi 
foreslår derfor å øke startlønnen i samtlige grupper (A – F), men hvorpå stigningen halveres (ett trinn 
lønnsøkning per annet år og ikke lenger årlig) slik at lønnsstigen f.o.m. år 8 forblir uendret. Av 



4 
 

Frikirkens ansatte vil 87 personer (47 årsverk) bli berørt av dette, hvorav hhv 10 og 53 ansatte 
tilhører hhv gruppe A og B. Dette vil medføre i gjennomsnitt 1,5 lønnstrinn til disse og 
kostnadsberegnes med hensyn til årseffekt til ca. kr 240 000 (0,33 %). 
 
(…) Et samlet lønnsutvalg ser derfor behovet for å gå noe utover statens ramme, vel vitende om at det 
også vil gi et større overheng til 2023-oppgjøret. Imidlertid er det nærliggende å anta at partene i 
både frontfags- og statsoppgjøret vil enes om en større ramme i 2023 for å imøtegå en inflasjon de 
ikke tok høyde for i 2022, og rammen for 2023-oppgjøret vil derfor trolig «tillate» et større overheng. 
Lønnsutvalget ønsker med dette å se oppgjøret 2022 og 2023 delvis over ett for å hensynta den 
kraftige prisveksten. Lønnsutvalget foreslår derfor, i tillegg til endringen av stigene frem til år 8 som 
nevnt ovenfor, å gi ett ekstra lønnstrinn til samtlige. Dette vil gi merkostnad på inneværende år på kr 
847 203 (1,16 %) (…) 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret godkjenner lønnsutvalgets innstilling til lønnsoppgjør i Frikirken for 2022:  

a. Startlønnen økes i samtlige grupper (A – F), men hvorpå stigningen halveres (ett trinn 
lønnsøkning per annet år og ikke lenger årlig) slik at lønnsstigen f.o.m. år 8 forblir 
uendret. 

b. Alle ansatte i Frikirken får ett ekstra lønnstrinn.  
2. Synodestyret godkjenner lønnsutvalgets forslag til endringer i lønnsavtalen, slik de 

fremkommer i referatet fra lønnsutvalgets møte 26. – 27. august. Endringene markeres i 
lønnsavtalen som legges på Frikirkens nettsider. Styret understreker viktigheten av at alle 
arbeidsgivere i Frikirken gjør seg kjent med ny lønnsavtale, og sørger for at ansatte får den 
informasjonen de trenger.  

3. Synodestyret godkjenner også lønnsutvalgets forslag til endringer i retningslinjene for 
utvalget, og vil på et senere tidspunkt vurdere noen ytterligere justeringer.  
 

 

Sak 126/2021-2024 – Evaluering og oppfølging etter synodemøtet  
Jfr. sak 116/2021-2024 og protokoll fra synodemøte 10.-12.06.2022  
 
Vedtak fra synodestyremøte i juni 2022 (sak 116/2021-2024):  
1. Synodestyret takker møtedirigentene, møtesekretærene, delegatene og alle andre som på ulike måter 
bidro til et godt synodemøte. Styret roser administrasjonen for gode forberedelser og god gjennomføring. 
2. Styret ser fram til å få seg forelagt en samlet evaluering av synodemøtet på styremøtet i september. 
3. Videre oppfølging av sakene fra synodemøtet tas opp til behandling på styremøtet i september. 
 
Administrasjonen la frem en samlet evaluering av synodemøtet. Synodeleder presenterte forslag til 
videre oppfølging av synodens vedtak i 2021 og 2022.  
 
Vedtak:  
1. Synoden har bedt synodestyret nedsette et utvalg som har til oppgave å utarbeide en helhetlig 

samlivsteologi og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og 
«kirkesplittende», og om ulike syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle 
hvorfor. Utvalget får også ansvaret for utarbeidelsen av dialogskriftet synoden har bestilt, et 
hefte som presenterer ulike syn på likekjønnet samliv og som skal være til hjelp i dialogen. 
Synodestyret har forespurt kandidater. Informasjon om sammensetningen av utvalget 
kunngjøres så snart alle navnene er på plass. 

2. Videre har synoden bedt synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan 
Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller 
ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+. Dette oppdraget gir synodestyret til 
hovedkontoret. Synodestyret holdes løpende orientert om arbeidet med veilederen og får den 
til drøfting og ferdigbehandling når arbeidet er sluttført.  
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3. Til slutt har synoden bedt synodestyret, i samarbeid med FriBU, arbeide videre med hvordan 
vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold 
til egen seksualitet. Her møter synodeleder og nestleder ledelsen i FriBU til drøfting med sikte 
på å nedsette en arbeidsgruppe som kan gi faglige råd og veiledning. Også i dette holdes 
synodestyret løpende orientert om arbeidet.  

4. Synodeleder og daglig leder følger opp de øvrige sakene fra synodemøtene i 2021 og 2022 ut 
fra samtalen i møtet. Sakene kommer tilbake til synodestyret fortløpende.  

Sak 127/2021-2024 – Tid og sted for Synodemøtet 2024 
Administrasjonen har booket Quality Hotel 33 til synodemøte i 2024. Synodestyret drøftet tidspunkt 
og tidsramme.  
 
Vedtak:  
Synodemøtet 2024 legges til Quality Hotell 33 i Oslo med oppstart på kvelden onsdag 5. juni og 
avslutning på ettermiddagen søndag 9. juni.  

Sak 128/2021-2024 – Møte med teologisk fagråd  
Jfr. sak 42/2021-2024 
 
Vedtak fra synodestyremøte i desember 2021 (sak 42/2021-2024): 
Synodeformann melder aktuelle saker til teologisk fagråd 
 
Teologisk fagråd møtte synodestyret for å redegjøre for arbeidet sitt med skriftsyn og dåpssyn. Rådet 
består av Rune Roppestad Daltveit, David Fjeldskår, Ingebrikt Kvam, Hilde Sæbø og Jostein Ørum 
(teologisk rådgiver på Frikirkens hovedkontor og sekretær for teologisk fagråd). David Fjeldskår og 
Hilde Sæbø hadde meldt forfall til møtet. 
 
Ingebrikt Kvam innledet til samtale ut fra et notat om Frikirkens dåpssyn, og Rune Roppestad Daltveit 
tilsvarende ut fra et notat om Frikirkens skriftsyn.  
 
Vedtak:  
Synodeleder drøfter med Jostein Ørum, teologisk rådgiver og sekretær for teologisk fagråd,  
hvordan fagrådet skal arbeide videre med skriftsyn og dåpssyn, og kommer tilbake til 
synodestyret på dette.  

Sak 129/2021-2024 – Frikirkens valgordning 
Jfr. sak 9/2021-2024, pkt. 9, sak 14/2021-2024, vedtakspkt. 3, sak 78/2021-2024, pkt. 5 og sak 
105/2021-2024 
 
På synodestyremøtet i mai 2022 la Unni Westli fram rapporten fra en arbeidsgruppe som har 
gjennomgått Frikirkens valgordning og foreslått forbedringer i ordningen. Øvrige medlemmer i 
arbeidsgruppa var Arvid Hunemo og Petter Lande Johansen. Gruppas mandat var å «Vurdere 
gjeldende valgordning og retningslinjer for valgkomiteen, og foreslå endringer for å sikre større 
mangfold (f.eks. kjønn og alder) i styrer og råd, og mer helhetlig og dekkende presentasjon av 
kandidatene.» På møtet i mai gjorde synodestyret følgende vedtak (sak 105/2021-2024):  
Synodestyret takker arbeidsgruppa for fremlagt rapport. Saken tas opp igjen på styremøte til høsten. 
 
Synodeleder innledet til drøfting.  
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Vedtak:  
Synodestyret ber administrasjonen innarbeide arbeidsgruppas forslag i gjeldende 
forretningsorden for synodemøtet. Saken tas opp igjen på synodestyremøtet i januar.  

Sak 130/2021-2024 – Frikirkens skolesatsing 
Synodestyret har i flere omganger drøftet behov og muligheter når det gjelder skolesatsing. 
Frikirken/synoden er medeier i NLA Høgskolen, eier Stavern folkehøyskole og er ønsket som eier av 
Kristiansand folkehøyskole. Nytt nå er at vi har fått en henvendelse fra Tønsberg bibelskole med 
spørsmål om synoden kan gå inn som eier også der (jfr. sak 131/2021-2024). Gå ut senteret i 
Trondheim ønsker et tettere samarbeid, og det samme gjelder Bibelskolen i Grimstad. Samtidig erfarer 
vi at mange av Frikirkens ungdommer trekker mot Ansgar høyskole og Høyskolen for ledelse og 
teologi. Sist, men ikke minst, har vi et stort behov for å kunne peke på et utdanningsløp/muligheter for 
etter- og videreutdanning for folk i Frikirken som kan være aktuelle pastorkandidater/kandidater til 
lederstillinger lokalt og nasjonalt.  
 
Synodestyret drøftet hvordan vi går videre på dette. Geir Langen, fung. leder for menighetsutvikling, 
deltok i drøftingen.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ønsker en helhetlig plan for Frikirkens skolesatsing. Rune Tobiassen arbeider videre 
med dette i samarbeid med synodeleder og leder for menighetsutvikling.  

Sak 131/2021-2024 – Henvendelse fra Tønsberg bibelskole om eierskap 
Jfr. sak 115/2021-2024, pkt. 5/vedtakspkt. 3 
 
Vi har fått følgende henvendelse fra Tønsberg bibelskole v/rektor Morten Edvardsen 28.06.2022:  
 
Vi har nå hatt styremøte i Tønsberg Bibelskole og jeg har fått mandat fra styret til å føre samtaler med 
dere på Frikirkens hovedkontor om mulig overtakelse av eierskap til Tønsberg Bibelskole helt eller delvis. 
Resultatet av samtalene må naturligvis tilbake til styret for drøfting. Styrets ansvar er at intensjonene i 
fagplanen og stiftelsesdokumentene blir ivaretatt og videreført ved et evt. eierskifte. 
 
Det er vårt ønske å se en solid skoleplattform med 100 studieplasser og to studieløp anvendt og videreført 
til velsignelse for kommende generasjoner av elever med en vekt på Frikirkens egne rekker. 
 
Synodeleder innledet til drøfting. Geir Langen, fung. leder for menighetsutvikling, deltok i drøftingen.  
 
Vedtak:  
Jfr. vedtaket i sak 130/2021-2024. Rune Tobiassen fortsetter dialogen med Tønsberg bibelskole.   

Sak 132/2021-2024 – Datoer for synodestyremøter i 2023 
Synodestyret fastsatte følgende styremøter: 

- Mandag 30. januar kl. 10 til tirsdag 31. januar kl. 18 (Thon Hotel Arena, Lillestrøm) 
- Torsdag 20. april kl. 18 til lørdag 22. april kl. 14 (Quality Hotel Leangkollen, Asker) 
- Mandag 5. juni kl. 10 til tirsdag 6. juni kl. 18 (Bodø) (evt. med program også søndag) 
- Torsdag 7. september kl. 18 til lørdag 9. september kl. 14 (Thon Hotel Arena, Lillestrøm) 
- Mandag 30. oktober kl. 10 til tirsdag 31. oktober kl. 18 (Thon Hotel Arena, Lillestrøm) 
- Fredag 8. desember kl. 10 til lørdag 9. desember kl. 14 (Sem gjestegård, Asker) 


