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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Torsdag 17.11.2022 kl. 17.00 – 20.30  
Sted:    Teams 
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) 

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

Sak 146/2021-2024 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 27. – 28.10.2022 
 
Vedtak: 
Styreprotokollen godkjennes.  

Sak 147/2021-2024 – Andre referatsaker 
1. Landsstyremøte FriBU 07.09.2022 
2. Styremøte Vestre presbyterium 03.11.2022 
 
Vedtak:  
Referatene tas til orientering.  

Sak 148/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Oppdatert versjon av synodestyrets årshjul  
2. Oppslag i Dagen og Vårt Land om PFU-fellingen etter utgivelsen av første ordinære utgave av 

magasinet Veien, jfr. sak 115/2021-2024, vedtakspkt. 1  
3. Henvendelse fra Søndre presbyterium 15.10.2022 om behov for vurdering av lønnsnivået for 

pastorer/ansatte i Frikirken  
4. Konklusjon vedr. reiser til misjonsfelt/samarbeidspartnere internasjonalt for synodestyrets 

medlemmer i synodeperioden 
5. Info om fordeling av kollekten fra Synodemøtet 2022, jfr. sak 122/2021-2024, vedtakspkt. 1: 

Administrasjonen fordeler kollekten (24.450 kroner) mellom menigheter som driver aktivt arbeid 
med flyktninger. Det ble informert om dette i Menighetsposten 11/2022. Pengene fordeles mellom 
de tre første menighetene som melder seg.  

6. Oppdatering vedr. anbudsrunden for Nordtun HelseRehab, jfr. sakene 120 (vedtakspkt. 1) og 136 
(pkt. 6)/2021-2024: Nordtun var blant de private institusjonene Helse Nord inngikk avtale med 
04.11.2022. Seks dager senere ble tildelingsbeslutningen annullert og forhandlingene gjenåpnet. 
Helse Nord skriver i pressemeldingen: «Oppdragsgiver er etter henvendelser gjort oppmerksom 
på, og ser nå, at deler av evalueringen bygger på feil grunnlag.» Nortun HelseRehab har levert inn 
nytt anbud. Det gjenstår å se hvor lang tid saksbehandlingen tar, og hva konklusjonen blir.  

7. Orientering vedr. Isesjøbråten leirsted/Sarpsborg Frikirke 
8. Brev fra Det lutherske verdensforbund 11.11.2022 om «Communion Solidarity Fund».   
9. Oppdatering vedr. arbeidet med veiledning for foreldre og ledere i å møte/veilede barn og unge i 

samlivsetikk og forholdet til egen seksualitet 
 

 



2 
 

Vedtak:  
Sakene tas til orientering. Henvendelser følges opp i tråd med samtalen i møtet.   

Sak 149/2021-2024 – Budsjett 2023 
Jfr. sak 124 og 138/2021-2024 
 
Vedtak fra synodestyremøte i oktober 2022 (sak 138/2021-2024, vedtakspkt. 3):  
Satsene for pensjons- og personalforsikringer for 2023 fastsettes på neste synodestyremøte. 

 
Satsene for pensjons- og personalforsikringer for inneværende år er 39.600 kroner per årsverk og 
4.000 kroner for stillinger under 20 %. Satsene beregnes og vil derfor variere fra år til år. 
Administrasjonen foreslår at satsene for neste år settes slik at underdekningen for inneværende år 
hentes inn.  
 
Vedtak:  
Satsen for pensjons- og personalforsikringer for 2023 settes til kr 43.800 kroner for 100 % 
stilling og justeres iht. stillingsstørrelse. 
  
 

Sak 150/2021-2024 – Målplan 2024 – 2030 
Jfr. sak 1 på Synodemøtet 2022 og sak 140/2021-2024  
 
Vedtak fra synodestyremøte i oktober 2022 (sak 140/2021-2024): 
Synodeleder legger fram et forslag til målplan-prosess på neste synodestyremøte.  
 
Vedtak:  
Synodeleder fortsetter arbeidet med målplan-prosessen fram mot synodestyremøtet i desember, 
herunder kontakter FriBU om evt. felles prosess/målplan.   

Sak 151/2021-2024 – Frikirkens skolesatsing 
Jfr. sak 130/2021-2024  
 
Vedtak fra synodestyremøte i 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:  
Sonderingene fortsetter fram mot desember-styremøtet. 
 
 
 
 
 
 
 


