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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Fredag 18.10.2019 kl. 17-lørdag 19.10.2019 kl. 15 
Sted:    Scandic Gardermoen 
Til stede:  Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland 

(nestformann/forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid 
(eldste), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen (eldste) og Geir Øystein 
Andersen (1. varamedlem/forstander) 

Forfall:  Geir Langen (forstander)  
I tillegg møtte:   Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett) 
 

Sak 139/2017-2021 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 17.-18.06.2019  
 
Vedtak:  
Styreprotokollen godkjennes. 

Sak 140/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte 
Saker i AU-møte 17.09.2019:  
 

AU sak 51/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Representasjon i synoderådet: Selv etter tilbakemelding fra forfatningsutvalget, råder det 
usikkerhet rundt hvem som skal innkalles til synoderådsmøte når ny tilsynsmannsordning trer i 
kraft 1. november 2019. I første omgang innkalles presbyterieformennene og tilsynsmennene. 
Saken behandles på synodestyremøtet i oktober.  
2. Varamedlemmer til synodestyret: To av varamedlemmene til synodestyret er valgt til 
presbyterieformenn og ett varamedlem er ansatt som tilsynsmann. Dette gjør at det ikke lenger 
er varamedlemmer for forstanderne i synodestyret. Forfatningsutvalget har anbefalt at 
synodestyret sjekker med valgkomiteen for synoden 2018 om de har alternative kandidater og 
evt. ber komiteen fremme forslag til nytt/nye varamedlem(mer).  
3. Brev fra Bjørn Jellestad m.fl. 27.06.2019: Drøftes i synodestyremøtet i oktober.    
4. Brev fra Ingar Clausen 30.08.2019: Synodeformann sender svar.  
5. Statstilskudd for 2019: Tilskuddet er omkring 1 million kroner høyere enn det er budsjettert 
med.  
6. Økonomioppfølging i Palestinian Bible Society (PBS): Misjonsleder Terje Bjørkås redegjorde.   
7. AU og lederteamet deltar på LED 2020. Synodeformann og daglig leder foreslår datoer for AU-
møter i 2020.  
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 

AU sak 52/2017-2021 – Organisering av Visjon 
Jfr. sak 126/2017-2021 
 
På synodestyremøtet i juni ble det gjort følgende vedtak: 1) Synodestyret ber AU arbeide frem 
en justering av organiseringen av Visjon, sette sammen en hovedkomité og fremme forslag til en 
treårsplan for festivalen. Dette gjøres i samarbeid med festivalleder, leder for menighets-
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utvikling og daglig leder. 2) Fordelingen av kollektene på Visjon besluttes av hovedkomiteen i 
samarbeid med synodeformann.  
 
Synodeformann innledet til drøfting. Leder for menighetsutvikling deltok i samtalen.  
 
Vedtak:  
Det opprettes to organer for planlegging og gjennomføring av Visjon i 2020, 2021 og 2022: En 
Visjonskomité som ledes av en Visjonsleder og en arrangement-teknisk komité som ledes av en 
Visjonskonsulent. I Visjonskomiteen sitter også Visjonskonsulenten, leder for FRIK-festivalen, leder 
for Ung Visjon og synodeformann. Visjonsleder honoreres for oppdraget. Visjonskomiteen beslutter 
alt som gjelder program på Visjon.  Arrangement-teknisk komité har ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen, blant annet produksjon, teknisk, festivalkontor, camping, økonomi, informasjon, 
dugnad, miljø og sikkerhet.   
 
Synodeformann er ansvarlig for å få på plass Visjonsleder, fortrinnsvis for en treårsperiode. Leder 
for menighetsutvikling er nærmeste leder for Visjonskonsulenten.  
 

AU sak 53/2017-2021 – Lederkonferanse i 2020 
Jfr. sak 38/2017-2021 
 
Iht. synodestyrevedtak fra april 2018, skal det arrangeres pastorsamling og lederkonferanse 
annethvert år. Vi hadde pastorsamling i juni 2019, og dermed er det et opplegg for ledere i 
kirkesamfunnet i videre forstand som står på planen for 2020. Synodestyret har drøftet 
mulighetene for å organisere deltakelse på arrangementer som Exponential i Berlin og Alpha-
konferanse i London som alternativ til å arrangere noe eget. Det er imidlertid et sentralt 
spørsmål om ikke Frikirken bør ha et årlig nasjonalt arrangement for ledere i kirkesamfunnet 
for å samle og sette retning.   
 
Synodeformann innledet til drøfting. Leder for menighetsutvikling deltok i samtalen.  
 
Vedtak: 
1. Det arrangeres lederkonferanse for pastorer og andre ledere i Frikirken 2.-4. juni 2020. 
Konferansen planlegges av Geir Langen (leder), Håvard Haugland og Trine H. Syvertsen.  
2. Det er ønskelig at mange fra Frikirken deltar på Exponential i Berlin 13.-15. oktober 2020. 
Administrasjonen ser nærmere på hvordan fellesarbeidet kan bidra økonomisk til deltakelse fra 
menighetene.   
 

AU sak 54/2017-2021 – Møte med ny leder for menighetsutvikling 
AU samtalte med Trine H. Syvertsen som ny leder for menighetsutvikling 
 
Vedtak:  
AU takker Trine H. Syvertsen for god samtale og ser frem til samarbeidet.  

 
AU sak 55/2017-2021 – Oppfølging av og tilsynsansvar for utsendingene 
Saken behandles på synodestyretmøtet i oktober.  
 

AU sak 56/2017-2021 – Teologiske samtaler, veien videre 
Oppfølging etter blant annet pastorsamlingen i juni 2019. Synodeformann innledet til drøfting. 
Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek deltok i samtalen.  
 
Vedtak:  
Samtaledokumentene som ble laget til pastorsamlingen i juni sendes ut til eldsterådene på nytt. 
Nestformann utformer følgebrevet.  
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Vedtak:  
AU-protokollen godkjennes. 

Sak 141/2017-2021 – Andre referatsaker 
1. Fordelingsutvalget 23.-24.09.2019 
2. Lønnsutvalget 30.08.2019 
3. FriBUs landsstyre 19.06.2019 
4. Stavern folkehøyskole 16.05.2019 
5. Stavern folkehøyskole 18.09.2019 
6. Nordtun HelseRehab 11.04.2019 
7. Nordtun HelseRehab 21.06.2019 
8. Nordtun HelseRehab 04.07.2019 
9. Nordtun HelseRehab 28.08.2019 
10. Nordtun HelseRehab 20.09.2019 
11. Styremøte Østre presbyterium 15.05.2019 
12. Styremøte Østre presbyterium 28.05.2019 
13. Styremøte Østre presbyterium 15.08.2019 
14. Styremøte Vestre presbyterium 27.05.2019 
15. Styremøte Vestre presbyterium 31.05.2019 
16. Styremøte Søndre presbyterium 14.02.2019 
17. Styremøte Søndre presbyterium 27.05.2019 
18. Styremøte Søndre presbyterium 20.06.2019 
19. Styremøte Søndre presbyterium 29.08.2019 
20. Styremøte Nordre presbyterium 12.06.2019 
21. Presbyteriemøte Nordre presbyterium 24.-28.07.2019 
 
Vedtak:  
1. Referatene tas til orientering.  
2. Synodestyret minner om at personalsaker må omtales med forsiktighet i offentlige 

protokoller. 

Sak 142/2017-2021 – Rapporter 
1. Rapport fra synodeformann pr. oktober 2019 
2. Rapport fra nestformann pr. oktober 2019 
3. Rapport fra daglig leder pr. oktober 2019 
 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering.  

Sak 143/2017-2021 – Andre orienteringssaker 
1. Medieoppslag om Frikirken  
2. Evaluering av Pastorsamling 2019, rapport til orientering   
3. Evaluering av Visjon 2019, rapport til orientering 
4. Rapport fra besøk Jarle Skullerud, Gunnar Johnsen og Ingjerd Bandak har hatt hos Lutheran 

Congregations in Mission for Christ (LCMC), jfr. sak 129/2017-2021 
5. Rapport fra møte Jarle Skullerud og Gunnar Johnsen har hatt hos Lutheran Brethren (CLB)  
6. Oppdatering vedr. økonomioppfølging i Palestinian Bible Society (PBS), jfr. AU sak 51/2017-

2021, pkt. 6 
7. Informasjon fra misjonærkonferansen i Beit Jala i Palestina 26.-30.08.2019 hvor Anne Mari 

Schiager Topland, Geir Nordkil og Tone Moseid deltok fra synodestyret  
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8. Oppdatering vedr. samarbeidet med Kirkens Nødhjelp (KN), jfr. AU sak 18/2017-2021, sak 
87/2017-2021, AU sak 42/2017-2021 og sak 123/2017-2021 

9. Informasjon om synoderådsmøtet i november  
10. Saken om ny ordning for menighetstilskudd utsettes til desember-møtet, jfr. AU sak 

46/2017-2021 
11. Konklusjonen i fordelingsutvalget vedr. støtte til JC Trainee ved Kristiansand folkehøyskole, 

jfr. sak 118/2017-2021 og 134/2017-2021, samt protokoll fra møte i fordelingsutvalget 23.-
24.09.2019    

12. Informasjon om Nordtun HelseRehab  
13. Notat fra Arvid Hunemo om NaMU 
14. Status for arbeidsgruppa som jobber med revidering av «Vern om lære og liv»: Den 

foreløpige rapporten behandles i AU før den går videre til synoderådsmøtet.  
15. Henvendelse fra Oslo Søndre Frikirke om New Apostolic Reformation (NAR): Jarle svarer på 

henvendelsen 
16. Rapport fra Horisont 2018/2019 
17. Status for behandlingen av Trossamfunnsloven, se informasjon på Stortingets nettsider. 

Norges Kristne Råds første reaksjon på lovproposisjonen var positiv, jfr. sak 13/2017-2021. 
18. Hefte fra Den norske kirke og Norges Kristne Råd, utdelt i møtet: «Kirkens ansvar for barns 

rettigheter. Menigheter sammen om rettferd og fred for barn.»   
19. Sted for synodestyremøter i 2020/2021: Fra mars 2020 legges styremøtene til Scandic 

Lillestrøm.  
20. Orientering fra FERO  
21. Synodeformann svarer på brevet fra Bjørn Jellestad m.fl. 27.06.2019, jfr. AU sak 51/2017-

2021, pkt. 3 
22. André Myhre engasjeres som Visjonsleder for 2020, 2021 og 2022, jfr. AU sak 52/2017-

2021.  
 

Vedtak:  
Sakene tas til orientering. 

Sak 144/2017-2021 – Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport pr. 30.09.2019 
 
Vedtak:  
1. Regnskapsrapporten tas til orientering. 
2. Det sendes ut en tilleggsfaktura til menighetene for å dekke inn underskuddet på 

pensjonsordningen i 2019. Ekstrakostnaden utgjør kr 7.960,- per årsverk. Menigheter 
som ikke har anledning til å dekke inn kostnaden inneværende år, vil kunne be om 
utsettelse og betale i 2020. 

Sak 145/2017-2021 – Budsjett 2020 
Administrasjonen la frem et utkast til budsjett 2020. I dette møtet skulle synodestyret først og 
fremst ta stilling til satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet, dvs. tilskudd til 
presbyteriene/tilsynsmannsordningen (nytt fra 2020), menighetstilskudd, misjonsgave og 
pensjons-/personalforsikringer. Styret måtte også bestemme fordelingen av stats- og 
menighetstilskuddet.  
 
Vedtak:  
1. Administrasjonen fortsetter å jobbe med budsjettet ut fra innspillene gitt i styremøtet. 

Endelig budsjett for 2020 behandles i desember-møtet. 
2. Satsene for menighetenes bidrag til presbyteriene/fellesarbeidet i 2020 blir som følger:  

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=76670
https://norgeskristnerad.no/2019/06/21/norges-kristne-rad-er-tilfreds-med-lovproposisjonen/?fbclid=IwAR0QR_r2d9NkQ3yYeavJSpLT8uuuKWTYfGWUJUsTn-0EGMsUc4AUvmKTguU
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- Tilskudd til presbyteriene/tilsynsmannsordningen (tidligere betalt til presbyteriet):  
kr 320,- pr. medlem med stemmerett (ny ordning fra 2020) 

- Menighetstilskudd (menighetenes bidrag til fellesarbeidet):  
kr 1.280,- pr. medlem med stemmerett (sats i 2019: kr 1.396,-)  

- Misjonsgave (menighetenes bidrag til Frikirkens misjonsarbeid):  
kr 1.120,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2019) 

- Pensjons- og personalforsikringer 
kr 36.940,- per årsverk (sats i 2019: kr 23.500,- + kr 7.960,-), kr 3.000,- for stillinger 
under 20 % 

3. Menighetstilskudd og statstilskudd for 2020 fordeles etter følgende nøkkel (samme som 
de senere årene):  
- Avd. 2/drift av hovedkontoret inkl. nasjonalt arbeid og Budbæreren: 48,1 % 
- Avd. 4/utviklingsfondet som disponeres av fordelingsutvalget: 21,5 % 
- Avd. 19/overføring til FriBU: 11,0 % 
- Avd. 17/synodal (bl.a. synodestyret og råd/utvalg): 10,6 % 
- Avd. 6/menighetene (bl.a. Cornerstone): 5,0 % 
- Avd. 14/skoledrift (overføring til Stavern folkehøyskole): 2,8 % 
- Avd. 16/Pensjonskassen (gamle pensjonsforpliktelser): 1,0 % 

Sak 146/2017-2021 – Lønnsavtalen 
Jfr. AU sak 33/2017-2021 og sak 137/2017-2021 
 
AU gjorde 13.11.2018 følgende vedtak (AU sak 33/2017-2021): «AU ber lønnsutvalget foreta en 
helhetlig gjennomgang av lønnsavtalen i 2019. Administrasjonen tar initiativet til en slik 
gjennomgang.» I synodestyremøtet 17.06.2019 ble det gjort dette vedtaket (sak 137/2017-
2021): «Synodestyret behandler lønnsavtalen i sin helhet på synodestyremøtet i oktober. 
Forslaget til justert lønnsavtale skal imidlertid behandles i AU først og må derfor være klar fra 
lønnsutvalgets side senest 06.09.2019.» Justert lønnsavtale var ikke klar til AU-møtet i 
september, så dette var første gangs behandling i styret.   
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner forslaget til ny lønnsavtale.  

Sak 147/2017-2021 – Oslo-satsing  
Jfr. sak 98/2017-2021, vedtakspunkt 1 

 
Det ble gjort følgende vedtak i synodestyremøtet 23.01.2019 vedr. Oslo-satsing (sak 98/2017-
2021, vedtakspunkt 1: «Synodemøtet i 2017 presiserte at Oslo er et strategisk viktig område for 
Frikirken. Synodestyret ber synodeformann intensivere dialogen med menigheter i Oslo med 
tanke på en felles satsing i hovedstaden.» Synodeformann oppdaterte synodestyret på status og 
planer for videre fremdrift.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber hovedkontoret prioritere stillingsressurser til fellesskapsutvikling og 
nyplanting i Oslo.  

Sak 148/2017-2021 – Kommunikasjonsplattformer i Frikirken 
Jfr. AU sak 09/2017-2021, vedtakspunkt 4 
 
AU gjorde dette vedtaket 27.02.2018: «Det opprettes en arbeidsgruppe som jobber med 
Frikirkens informasjons-/kommunikasjonsarbeid på lengre sikt. Arbeidsgruppa legger frem et 
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foreløpig innspill på AU-møtet i mai.» Av kapasitetsårsaker ble ikke vedtaket fulgt opp så raskt 
og på den måten AU la opp til. Det har imidlertid i mellomtiden vært dialog om 
kommunikasjonsarbeidet i Frikirken i flere omganger, både mellom synodestyret og daglig leder 
og internt på hovedkontoret.  
 
Vedtak:  
1. Frikirkens informasjons-/kommunikasjonsarbeid skal være et verktøy for synodens og 

hovedkontorets ledelse.  
2. Budbæreren avvikles i sin nåværende form i løpet av første halvår 2020.   
3. Synodestyret ber daglig leder og synodeformann ivareta nødvendige prosesser for 

denne endringen og videre strategi, herunder vurdering av redaktøransvaret. 
4. Til synodestyremøtet i desember utarbeider administrasjonen et notat som redegjør for 

konsekvensene av nedleggelsen av Budbæreren, dvs. utfordringer det kan medføre og 
muligheter det åpner for.  

5. En ekstern ressursperson inviteres til synodestyremøtet i desember for å komme med 
innspill til kommunikasjonsstrategi for Frikirken. Lederteamet deltar i denne 
sekvensen.  

Sak 149/2017-2021 – Kausjon til Kristiansand Feriesenter 
Jfr. sak 99/2017-2021, vedtakspunkt 3 
 
I synodestyremøtet 23. januar 2019 ble det gjort følgende vedtak: «Perioden for kausjon på 5 
millioner kroner til Kristiansand Feriesenter utvides med ett år til 31. desember 2019. 
Feriesenteret kan ikke regne med ytterligere forlengelse etter dette. Synodestyret ønsker en 
tilbakemelding fra Kristiansand Feriesenter på økonomisk status senest 31. oktober 2019.»  
Det har kommet brev fra feriesenteret med spørsmål om ytterligere forlengelse av 
kausjonsperioden.  
 
Vedtak:  
Med henvisning til at perioden for kausjon allerede er forlenget én gang, avviser 
synodestyret søknaden fra Kristiansand Feriesenter om ytterligere forlengelse av 
kausjonsperioden. AU får fullmakt til å vurdere saken på nytt dersom dette får utilsiktede 
konsekvenser for Kristiansand Feriesenter.  

Sak 150/2017-2021 – Sammensetning av synoderådet 
Jfr. AU sak 51/2017-2021 
 
Synodeformann har gjort en henvendelse til forfatningsutvalget vedr. sammensetning av 
synoderådet etter at ny tilsynsmannsordning trer i kraft 01.11.2019. AU drøftet svaret fra 
forfatningsutvalget i sitt møte 17.09.2019 og konkluderte da på følgende måte (jfr. AU sak 
51/2017-2021, pkt. 1): «Selv etter tilbakemelding fra forfatningsutvalget råder det usikkerhet 
rundt hvem som skal innkalles til synoderådsmøte når ny tilsynsmannsordning trer i kraft  
1. november 2019. I første omgang innkalles presbyterieformennene og tilsynsmennene. Saken 
behandles på synodestyremøtet i oktober.» I retningslinjene for ny tilsynsmannsordning står 
det: «Tilsynsmennene er en del av synoden og sitter i synoderådet.» 
 
Vedtak:  
Synodestyret mener det er vanskelig å tolke ordlyden om sammensetning av synoderådet 
entydig etter endringer i tilsynsmannsordningen. Styret velger derfor å innkalle ansatte 
tilsynsmenn og formann i hvert presbyteriestyre til synoderådsmøtet.  
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Sak 151/2017-2021 – Oppfølging av arbeidet i Japan 
Jfr. AU sak 55/2017-2021 
 
Synodestyret drøftet oppfølging av arbeidet i Japan, blant annet knyttet til tilsyn.  
 
Vedtak:  
Synodestyret samtalte om arbeidet i Japan, og ber synodens tilsynsmenn følge opp 
innspillene fra samtalen. 

Sak 152/2017-2021 – Varslingsrutiner i Frikirken 
Jfr. sak 115/2017-2021 og 133/2017-2021 
 
På synodestyremøtet 25.-26.04.2019 ble det gjort følgende vedtak (sak 115/2017-2021): 
«Synodestyret ber AU opprette en arbeidsgruppe som skal vurdere hva vi har og hva vi mangler 
når det gjelder rutiner for varsling. Arbeidsgruppa skal komme med forslag til styret på hvordan 
vi får på plass gode varslingsrutiner i kirkesamfunnet. Forslaget legges frem for synodestyret i 
oktober.» Videre ble det i styremøte 17.06.2019 vedtatt at: «Synodestyret oppnevner Lars 
Øystein Folkedal, Geir Nordkil og Anne-Kristine B. Wiecek til arbeidsgruppa for 
varslingsrutiner.» Til styremøtet forelå det både en rapport og forslag til varslingsrutiner fra 
arbeidsgruppa. 
 
Vedtak:  
Synodestyret ber administrasjonen ferdigstille «Varslingsrutiner for ansatte og frivillige 
medarbeidere i Frikirken» i samarbeid med FriMAF. Administrasjonen sørger deretter for å 
tilgjengeliggjøre varslingsrutinene i kirkesamfunnet.  

Sak 153/2017-2021 – Endring i retningslinjer for fordelingsutvalget 
I sitt møte 23.-24.09.2019 gjorde fordelingsutvalget dette vedtaket: «Fordelingsutvalget ber 
synodestyret endre punkt 2 i retningslinjene for utviklingsfondet i tråd med ny 
tilsynsmannsordning fra 1. november 2019. Første setning foreslås endret til: «Utviklingsfondet 
forvaltes av fordelingsutvalget, som består av én representant fra hvert presbyteriestyre, samt 
presbyterienes og synodens tilsynsmenn.»» En slik endring medfører at retningslinjene for ny 
tilsynsmannsordning må oppdateres. Der står det nå: «Tilsynsmennene har sete i fordelings-
utvalget sammen med presbyterieformennene.» 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret vedtar følgende endring i retningslinjene for fordelingsutvalget: 

«Utviklingsfondet forvaltes av fordelingsutvalget, som består av én representant fra 
hvert presbyteriestyre, samt presbyterienes og synodens tilsynsmenn.» 

2. Videre vedtar synodestyret at retningslinjene for ny tilsynsmannsordning må 
oppdateres i tråd med dette.  

Sak 154/2017-2021 – Samarbeidsarenaer for Frikirken 
Frikirken har en rekke samarbeidsrelasjoner i Kristen-Norge. Noen steder er vi medlemmer, 
andre steder er vi medeier eller aksjeeier. Det er kuttet i lista over engasjementer i både forrige 
og inneværende synodeperiode. Synodeformann og daglig leder mener det med fordel kan 
kuttes ytterligere for å samle fokus og for å spare inn på ressursbruken.  
 
Vedtak:  
Synodestyret støtter det fremlagte forslaget til prioriterte samarbeidsarenaer for Frikirken, 

og ber synodeformannen kontakte berørte nettverk og organisasjoner for å kunne 
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effektuere endringene på en hensiktsmessig måte. Styret understreker at vi vil videreutvikle 

samarbeidet med nettverk og organisasjoner, men vektlegge relasjonsbygging fremfor 

formelle møter. Saken sluttbehandles i et senere synodestyremøte.  

Sak 155/2017-2021 – Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud   Anne Mari Schiager Topland  Sigurd-Åge Engamo 
synodeformann  nestformann 
 
 
 
 
Tone Moseid   Geir Nordkil    Øystein Samnøen 
 
 
 
 
Geir Øystein Andersen  Marit Ecklo Brevik 

daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


