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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Mandag 30.01.2023 kl. 10.00 – tirsdag 31.01.2023 kl. 17.00  
Sted:    Quality Airport Hotel Gardermoen 
Til stede:   Jarle Skullerud (synodeleder), Anne Mari Schiager Topland  

(nestleder), Rune Tobiassen (forstander), Sigurd-Åge  
Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste)  
og Øystein Samnøen (eldste) (ikke til stede på sakene 171,  
172 og 173) 

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

Sak 166/2021-2024 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 05.-06.12.2022 
 
Vedtak:  
Styreprotokollen godkjennes.  

Sak 167/2021-2024 – Protokoll fra AU-møte 
Sak i AU-møte 16.01.2023: 
 

AU sak 20/2021-2024 – Møte med valgkomiteen 
Jfr. sakene 9 (pkt. 9), 14 (vedtakspkt. 3), 78 (pkt. 5), 105, 129 og 160/2021-2024 
 
En synodestyreoppnevnt arbeidsgruppe ledet av Unni Westli, leverte i mai 2022 sitt forslag til 
forbedringer i valgordningen. Synodestyret vedtok at saken skulle følges opp igjen til høsten (sak 
105/2021-2024). Valgordningen ble drøftet på synodestyremøtet i september (sak 129/2021-2024), 
og på styremøtet i desember 2022 gjorde synodestyret følgende vedtak (sak 160/2021-2024): 
«Synodestyret godkjenner retningslinjene for valgkomiteens arbeid, og ber AU innkalle valgkomiteen 
til et oppstartsmøte i januar 2023.»  
 
Hele valgkomiteen – Øivind Augland (leder), Erhard Hermansen, Jon Arne Nygård, Hilde Reitan og 
Unni Westli – deltok på møtet med AU. Synodeleder gikk gjennom retningslinjene, og det var rom for 
kommentarer og spørsmål. Retningslinjene ble oppdatert på et par mindre punkter. Endelig versjon 
blir orienteringssak på synodestyremøtet 30. – 31. januar, jfr. vedlegg 170-02.  
 
Vedtak:  
Valgkomiteen setter i gang arbeidet sitt snarest mulig, med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer.  
 
Vedtak:  
AU-protokollen godkjennes.  

Sak 168/2021-2024 – Andre referatsaker 
1. Forfatningsutvalget 09.01.2023 
2. Landsstyremøte FriBU 30.10.2022 
3. Styremøte Østre presbyterium 23.11.2022 
4. Styremøte Vestre presbyterium 20.12.2022 
5. Styremøte Søndre prebyterium 29.11.2022 
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Vedtak:  
Referatene tas til orientering.  

Sak 169/2021-2024 – Rapporter 
1. Rapport fra synodeleder 
2. Rapport fra nestleder 
3. Rapport fra daglig leder  
4. Statusrapport for prosjekter/menighetsteamet 

 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering.  

Sak 170/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Presseklipp om Frikirken og debatt på https://magasinetveien.no/debatt  
2. I januar 2020 gjorde synodestyret vedtak om at synodeleder kunne gå ned i 80 % stilling for 

resten av synodeperioden (2017-2021) for å jobbe som pastor i deltidsstilling (sak 184/2017-
2021). Avtalen ble videreført inn i gjeldende synodeperiode, men som følge av at synodeleder har 
sagt opp stillingen sin i Oslo Østre Frikirke, går han tilbake i full stilling som synodeleder fra 
01.02.2023. Rune Tobiassen har fra 01.01.2022 hatt en midlertidig 20 % stilling for å avlaste 
synodeleder (sak 27/2021-2024). Denne stillingen videreføres t.o.m. 30.06.2023.  

3. I møte mellom AU og valgkomiteen 16.01.2023 (jfr. AU sak 20/2021-2024), ble det gjort 
ytterligere et par justeringer i retningslinjene for valgkomiteens arbeid. Synodestyret fikk seg 
forelagt den endelige versjonen. Retningslinjene bakes inn i forretningsorden for synodemøtet.  

4. De regionale tilsynsmennene møter dialogutvalget i Bergen 16.03.2023. Dialogutvalget legger sitt 
april-møte til Quality Hotel Leangkollen, og utvalget og synodestyret møtes til samtale da.  

5. Menighetsteamet på hovedkontoret arbeider med en veileder for ivaretakende fellesskapsbygging, 
jfr. SM sak 9/2022 og sakene 126 (vedtakspkt. 2) og 155 (pkt. 9)/2021-2024. Et utkast fremmes 
for synodestyret i april, og endelig versjon styrebehandles i september.  

6. Organisasjonskartet har vært under arbeid en stund. Synodestyret fikk seg forelagt den endelige 
versjonen. Den gjøres tilgjengelig på Frikirkens hjemmeside.   

7. Synodeleder oppdaterte synodestyret på arbeidet med ny målplan til behandling på Synodemøtet 
2024, jfr. synodemøtesak 1/2022 (vedtakspkt. 3) og sakene 140, 150 og 159/2021-2024.  

8. Jostein Ørum informerte om pastorprogrammet på synodestyremøtet i desember 2022 (sak 
161/2021-2024). Synodestyret fikk seg forelagt den endelige versjonen til godkjenning.  

9. Det er etablert en styringsgruppe som har ansvar for både lederkonferanse og sommerfestival. 
Gruppa ledes av Hanne Marie Moi og rapporterer til leder for menighetsutvikling. Styringsgruppa 
har kommet med forslag til fordeling av kollekter på lederkonferansen. Synodestyret konkluderte 
med at beslutninger vedr. fordeling av kollekter på nasjonale arrangementer tas administrativt.  

10. En egen arbeidsgruppe jobber med programmet for VIDERE Sommer i juli. Gruppa ledes av Eivind 
Landro. Daglig leder orienterer om programplanene for sommerens festival.  

11. Helse Nord offentliggjorde konklusjonen i den andre anbudskonkurransen rett før jul, og også 
denne gangen fikk Nordtun HelseRehab tildeling, jfr. sak 120, vedtakspkt. 1/2021-2024. På nyåret 
ble imidlertid også denne konklusjonen trukket tilbake p.g.a. feil. Helse Nord vil igangsette en 
tredje anbudskonkurranse, og kjøpe volum fram mot nye kontrakter. 

12. Styret for Nordtun HelseRehab vurderer hva som skal gjøres med det gamle Nordtun-bygget. Selv 
om stiftelsen står ansvarlig for å ta og stå ved en beslutning, ønsker de å holde synodestyret 
informert. Synodestyret ønsker en orientering om mulige veivalg når den foreligger.  

13. Synodestyrevedtak fra mars 2022 (sak 89/2021-2024): «Synodestyret støtter ansettelse av en 
ungdomsarbeider ved Kristen videregående skole (KVN) for skoleåret 2022/2023 tilsvarende 1/3 
av stifterorganisasjonenes andel og inntil 100.000,- kroner for skoleåret. Synodestyret ber skolen 
kontakte Nesna Frikirke med tanke på en ev. søknad til Frikirkens utviklingsfond for senere år. En 
slik søknad må være forankret i én eller flere av Frikirkens menigheter, siden fordelingsutvalget 

https://magasinetveien.no/debatt
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ikke tildeler midler til skoledrift.» Status per desember 2022, var at stillingsutlysningene ikke 
hadde gitt resultater. Nesna Frikirke har fått innvilget støtte fra utviklingsfondet for 2023 til 2025, 
100.000,- kroner per år.   

14. Synodestyret har fått en søknad fra Arnfinn Løyning om støtte til Gjensyn 2023. Synodestyret 
konkluderte med at beslutningen tas administrativt.  

15. Synodestyret har fått en henvendelse fra Astrid Nærbø om Frikirken vil være medinnbyder til 
«Himmelske toner gjennom 1000 år», en konsert i Nidarosdomen 24.06.2023. Praksis har så langt 
vært at Frikirken ikke er medinnbyder til arrangementer vi ikke har vært med å planlegge. Svaret 
til Astrid Nærbø blir at vi ikke vil stå som medinnbyder, men gjerne informerer om konserten i 
våre kommunikasjonskanaler.  

16. Daglig leder orienterer kort om foreløpig regnskap for 2022.  
17. Synodeleder har sendt inn høringssvar på endringer i privatskoleloven og forskrift til 

privatskoleloven 
18. Oslo Østre Frikirke søker om forlengelse av vigselsretten for Arnfinn Løyning, som fyller 70 år i 

mai. Iht. til Frikirkens retningslinjer for vigselsrett, må en slik søknad behandles av synodestyret.  
 
Vedtak:  
1. Synodestyret godkjenner Frikirkens pastorprogram, og ber menighetenes arbeidsgivere ta 

det i aktivt bruk.  
2. Arnfinn Løyning kan beholde vigselsretten så lengen han er ansatt som pastor.  
3. For øvrig tas sakene til orientering og følges opp i tråd med informasjon/drøfting.   

Sak 171/2021-2024 – Handlingsplan for misjon 2023 – 2025  
Jfr. sak 139/2021-2024  
 
Vedtak fra synodestyremøte oktober 2022 (sak 139/2021-2024, vedtakspkt. 1):  
Synodestyret takker for utkastet til handlingsplan for misjon. Administrasjonen arbeider videre med 
planen og legger fram en oppdatert versjon til synodestyremøtet i desember.* I den oppdaterte versjonen 
tas det med punkter fra de ulike misjonsfeltene våre.  
*Utsatt til januar 2023. 

 
Misjonsleder Terje Bjørkås innledet til drøfting. 
 
Vedtak:  
Synodestyret ser handlingsplanen for misjon som et godt verktøy for oppfølging av 
misjonsstrategien behandlet på Synodemøtet 2022, og tar den til orientering.  

Sak 172/2021-2024 – Fagråd for misjon 
Jfr. sak 139/2021-2024 
 
Vedtak fra synodestyremøte oktober 2022 (sak 139/2021-2024, vedtakspkt. 2): 
Synodestyret oppnevner et misjonsråd* etter innstilling fra administrasjonen. Et flertall i misjonsrådet 
må være aktive menighetsmedlemmer i Frikirken. Videre må det være geografisk bredde og god kjønns- 
og aldersbalanse i rådet. Administrasjonen legger frem forslag til sammensetning og konkretisering av 
mandatet på desember-styremøtet.** 
*Navn endret til «Fagråd for misjon». 
**Utsatt til januar 2023. 

 
Misjonsleder Terje Bjørkås innledet til drøfting. 
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Vedtak:  
Fagrådet for misjon består av Harald Endresen (Grimstad Frikirke), Marianne Boklund Jacobsen 
(Øvrebø Frikirke), Rut Stokstad Nielsen (Treungen Frikyrkje), Marthe Rahm (Brunlanes Frikirke) 
og Reidar Sundmyhr (UiO Jordan/Hamar Frikirke). Rådet oppnevnes for en periode på tre år, og 
har et tredelt mandat: Være et rådgivende organ for misjonsleder, være ambassadører for misjon 
og bistå i planlegging av arrangementer om misjon.  

Sak 173/2021-2024 – Informasjon om øvrig misjonsarbeid 
Jfr. sak 107/2021-2024 
 
Punkter til informasjon/samtale:  
1. Oppdatering fra feltene  
2. Nye kandidater til å være utsendinger 
3. Status for ny partner i Israel/Palestina (Musalaha) 
4. Historisk oversikt over Frikirkens misjonsarbeid 
5. Skatterapportering (gaver) 2022 
6. Resultat julegaveaksjonen 2022 
7. Markering av synodeopprettelse i Etiopia 
8. Oppdatert samarbeidsavtalen med Den Evangelisk Lutherske Frikirke på Taiwan (ELFCT)  
 
Misjonsleder Terje Bjørkås informerte om pkt. 1 til 6, og synodeleder om pkt. 7 og 8.  
 
Vedtak:  
Synodestyret tar informasjonen til orientering.  

Sak 174/2021-2024 – Kapitalforvaltning 
Jfr. sak 186/2017-2021 
 
Kapitalforvaltning var tema i forrige synodeperiode. Rolf Ugelstad, Senior Client Manager i Danske 
Invest, hvor Frikirken har kapital plassert i rentefond, deltok på synodestyremøtet i januar 2020, og la 
da frem et forslag til forvaltningsplan (sak 186/2017-2021). Synodestyret gjorde følgende vedtak:  
1. Synodestyret ber administrasjonen fortsette dialogen med Danske Invest ut fra det som ble fremlagt og 
drøftet i møtet. Det tas sikte på en tredeling; forvaltning av midler med kort, mellomlang og langsiktig 
tidshorisont, med innslag av aksjefond på de to siste.  
2. Bærekraft og etiske vurderinger (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, ESG) må stå sentralt i 
vurderingen av hvordan pengene skal plasseres.  
3. Administrasjonen bes også undersøke mulighetene for å kunne investere noe i mikrofinans. 
 
Koronapandemien rammet i mars 2020, og saken om kapitalforvaltning ble derfor utsatt. I desember 
det året vedtok synodestyret å utsette saken til neste synodeperiode (sak 274 (vedtakspkt. 1)/2017-
2021). På styremøtet i oktober 2022 orienterte daglig leder om at administrasjonen hadde tatt opp 
igjen arbeidet, og at Ruben Kvalsvik og Erlend Frøen jobbet med saken (sak 136 (pkt. 8)). I samme 
møte fikk daglig leder styrets aksept for at både mikrofinans og ev. plassering i eiendom skulle holdes 
utenom i denne runden.  
 
Ruben Kvalsvik og Erlend Frøen har hatt møter med DNB og Sparebank 1 om plassering av kapital. 
Disse ble valgt fordi de begge er gode på ESG («Environmental, Social and Governance»/«Miljø- , 
sosiale- og forretningsetiske forhold», altså en helhetlig tilnærming til bærekraft). De bruker dessuten 
deler av overskudd til gode formål. Etter møter og vurdering av tilsendte tilbud, sammenlignet med 
tilbudet fra Danske Invest, er Ruben og Erlend samstemte i at de anbefaler å flytte pengene til rente- 
og aksjefond i DNB.   
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Ruben Kvalsvik presenterte saken, og han og Erlend Frøen deltok i drøftingen.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber administrasjonen flytte kirkesamfunnets kapital – som kommer fra blant annet 
salget av Frikirkens Hus – fra Danske Invest til DNB.  

Sak 175/2021-2024 – Magasinet Veien 
Jfr. sakene 38 og 69/2021-2024 
 
Punkter til informasjon/samtale:  
- Dialog med Fagpressen etter PFU-fellingen, jfr. sakene 115/2021-2024 (vedtakspkt. 1) og 

148/2021-2024 (pkt. 2) 
- Status for redaksjonsråd, jfr. sakene 38 (vedtakspkt. 5) og 69/2021-2024 
- Status for debattside, jfr. sak 38 (vedtakspkt. 6) og 69/2021-2024 
 
Vedtak fra synodestyremøte juni 2022 (sak 115/2021-2024): 
Tilbakemeldingen fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) følges opp på et senere synodestyremøte. 
 
Vedtak fra synodestyremøte februar 2022 (sak 69/2021-2024): 
Synodestyret støtter redaktørens forslag til navn på magasinet og ber henne arbeide videre med 
redaksjonsrådet og debattsiden på nett i tråd med det fremlagte notatet og i dialog med synodeformann. 
Styret er glad for det tette samarbeidet med FriBU om det nye magasinet.  
 
Magasinredaktør Anne-Kristine B. Wiecek innledet til drøfting.  
 
Vedtak:  
1. Synodestyret ønsker at magasinet Veien opprettholder medlemskapet i Fagpressen. 
2. Synodeleder, i samarbeid med redaktør, ferdigstiller et dokument som sikrer den nødvendige 

uavhengigheten for redaktøren innenfor våre organisatoriske rammer. Dokumentet og 
oppfølgingen av det skal ivareta Fagpressens merknader.  

3. Synodeleder og redaktør arbeider videre med formål for magasinet, medlemmer i og rolle for 
redaksjonsrådet og tilrettelegging for debatt/dialog i kirkesamfunnet. Disse sakene 
behandles på synodestyremøtet i april.  

Sak 176/2021-2024 – Oppfølging av «Omsorg for liv og lære» 
Jfr. synodemøtesak 2/2022 
 
Synoden vedtok i fjor at «Omsorg for liv og lære» skulle erstatte det gamle reglementet «Vern om lære 
og liv» (SM sak 2/2022). Det nye reglementet ligger på Frikirkens hjemmeside.  Hvordan gjøre 
reglementet kjent og skape bevissthet om det i kirkesamfunnet?  
 
Synodeleder innledet til drøfting.  
 
Vedtak:  
Synodeleder utarbeider et undervisningsopplegg om «Omsorg for liv og lære» som deles med 
eldsterådene. Undervisning om reglementet tas også inn i pastorkurset og på Horisont.  

Sak 177/2021-2024 – Frikirkens skolesatsing 
Jfr. sakene 130, 151 og 162/2021-2024 om samarbeid Gå Ut Senteret  
Jfr. sakene 115 (vedtakspkt. 3) og 131/2021-2024 om eierskap Tønsberg bibelskole 
 

file:///C:/Users/marit.brevik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/38VGEGFP/frikirkens-reglement-del-12-omsorg-for-liv-og-lere.pdf
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Vedtak fra synodestyremøte september 2022 (sak 130/2021-2024): 
Synodestyret ønsker en helhetlig plan for Frikirkens skolesatsing. Rune Tobiassen arbeider videre med 
dette i samarbeid med synodeleder og leder for menighetsutvikling.  
 
Vedtak fra synodestyremøte september 2022 (sak 131/2021-2024): 
Jfr. vedtaket i sak 130/2021-2024. Rune Tobiassen fortsetter dialogen med Tønsberg bibelskole.  
 
Vedtak fra synodestyremøte desember 2022 (sak 151/2021-2024): 
Sonderingene fortsetter fram mot desember-styremøtet. 
 
Vedtak fra synodestyremøte desember 2022 (sak 162/2021-2024): 
Synodestyret tar sikte på å konkludere vedr. Frikirkens skolesatsing på styremøtet i januar 2023.  
 
Geir Langen, leder for menighetsutvikling, deltok i drøftingen. 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret godkjenner samarbeidsavtalen med Gå Ut Senteret (GUS) med de endringene 

som kom frem i møtet. Synodeleder og daglig leder undertegner avtalen på vegne av 
Frikirken.  

2. Samarbeidsavtalen med GUS markeres kort på VIDERE Lederkonferanse i februar.  
3. Som følge av pkt. 1, takker synodestyret nei til tilbudet fra styret ved Tønsberg bibelskole om 

å overta som eier av bibelskolen. 
4. Synodestyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig plan for Frikirkens skolesatsing, 

herunder definere det operative ansvaret og klargjøring av en markedsføringsplan.    

Sak 178/2021-2024 – Eierskap Kristiansand folkehøyskole 
Jfr. sakene 23, 36, 51, 68, 88, 99 (vedtakspkt. 2) og 113/2017-2021 og 110 og 163/2021-2024 
 
Vedtak fra synodestyremøte desember 2022 (sak 163/2021-2024): 
Rune Tobiassen viderefører dialogen med eierne av Kristiansand folkehøyskole, og et forslag til 
overtagelsesavtale legges fram for synodestyret på styremøtet i januar 2023. 
 
Geir Langen, leder for menighetsutvikling, deltok i drøftingen. 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret godkjenner intensjonsavtalen om overtakelse av Kristiansand folkehøyskole. 

Rune Tobiassen følger opp intensjonsavtalen og sørger for at det blir fremforhandlet en 
overtakelsesavtale som behandles på synodestyremøtet i juni.  

2. Synodestyret ønsker at Rune Tobiassen og Unni Westli representerer synoden i 
folkehøyskolens styre frem til overtakelsen.  

Sak 179/2021-2024 – Presbyteriemøtene i 2023 
Tid og sted for årets presbyteriemøter:  
- Nordre presbyterium: 26. – 30. juli, Rødde folkehøgskole, Melhus 
- Østre presbyterium: 21. – 23. september, Scandic Ambassadeur Drammen 
- Søndre presbyterium: 20. – 21. oktober, Arendal Frikirke 
- Vestre presbyterium: 20. – 22. oktober, Volda Frikyrkje 
 
Aktuelle punkter til informasjon/drøfting: 
- Saker til presbyteriemøtene 
- Tilstedeværelse på presbyteriemøtene fra synodeleder/nestleder/synodestyrets medlemmer 
- Oppdatering av reglementer for presbyteriene/presbyteriemøtene iht. ny tilsynsmannsordning 
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- Råd om føring av protokoll, jfr. sak 158/2017-2021, vedtakspkt. 2: «Synodestyret ber 
forfatningsutvalget komme med forslag til mal for protokoll fra presbyteriemøtene.» 

 
Synodeleder innledet til drøfting.  
 
Vedtak:  
1. Synodeleder sender brev til presbyteriestyrene om saker til drøfting på presbyteriemøtene og 

tilstedeværelse fra synodestyret. 
2. Administrasjonen oppdaterer reglementene for presbyteriene/presbyteriemøtene iht. ny 

tilsynsmannsordning og ber forfatningsutvalget kvalitetssikre. Synodestyret behandler 
reglementene på synodestyremøtet i april.  

3. De regionale tilsynsmennene bes utarbeide en felles mal for protokoller fra 
presbyteriemøtene med utgangspunkt i malen som nå brukes for synodemøtene.  

Sak 180/2021-2024 – Forberedelser til Synodemøtet 2024 
Aktuelle punkter til informasjon/drøfting:  
- Saksliste 
- Frister 
- Styremøtedatoer 1. halvår 2024 
 
Vedtak:  
Synodeleder og daglig leder starter forberedelsene til synodemøtet i juni 2024.  

Sak 181/2021-2024 – Virkemidler knyttet til menighetsbidrag 
Jfr. sak 157/2021-2024 
 
Synoden har bedt synodestyret «utrede og iverksette virkemidler for å hjelpe menigheter hvor 
menighetsbidraget til fellesarbeidet utgjør en uforholdsmessig stor andel av menighetens totale 
inntekter grunnet spesielle situasjoner». Saken ble drøftet i forbindelse med budsjettet på styremøtet i 
desember 2022 (sak 157/2021-2024), og den skulle følges opp på nyåret. Daglig leder har gitt et 
foreløpig svar til Fredrikstad Frikirke og Grimstad Frikirke, som er de to menighetene som har 
kommet med innspill til saken.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber daglig leder, i samarbeid med de regionale tilsynsmennene, arbeide videre med 
hva som kan defineres som «spesielle situasjoner» og hva som kan være aktuelle virkemidler. 
Synodestyret får saken til ny drøfting på april-styremøtet.  

Sak 182/2021-2024 – Evaluering av synodestyrets arbeid 
Synodestyret evaluerte styrearbeidet så langt i synodeperioden med utgangspunkt i styreinstruksen.  
 
Vedtak:  
Synodeleder og daglig leder tar med seg punktene fra evalueringen i videre tilrettelegging av 
styrearbeidet/forberedelser til synodestyremøtene.  
 
 
 
 
 
 


