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Det 114. ordinære synodemøtet ble avholdt på Quality Hotel 33 i Oslo. 

Konstituerende møte 10. juni kl. 10.00
131 delegater var til stede på synodemøtet ved konstitueringen.

Vedlegg: Liste over delegater

Godkjenning av deltakernes habilitet
Presbyterienes tilsynsmenn ba om å bli erklært inhabile i behandlingen av sak 11/Ny tilsyns-
mannsordning, vurdering av saksbehandlingen. 

Vedtak: 
Deltakernes habilitet godkjennes.

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av saksliste
Synodestyret foreslo at sak 10/Sammensetning av synoderådet utsettes.  

Vedtak:
Sakslisten godkjennes med endring.

Godkjenning av forretningsorden
Presisering: Synoden tar utgangspunkt i komiteens innstilling i de enkelte sakene. Dersom det 
ønskes votert over andre forslag enn komiteens innstilling, må disse forslagene fremmes i ple-
num. Dette gjelder også forslag fra saksfremmer eller synodestyret.

Vedtak: 
Forretningsorden godkjennes.

Valg av møtedirigenter og møtesekretærer
Merknad: Geir Øystein Andersen er inhabil i sak 11/ Ny tilsynsmannsordning, vurdering av 
saksbehandlingen og kan ikke lede denne saken.

Vedtak: 
Møtedirigenter: Hilde Grøthe, Gjermund Aglen og Geir Øystein Andersen 
Møtesekretærer: Unni Westli, Arvid Hunemo og Lars Øystein Folkedal

Valg av redaksjonskomite
Vedtak: 
Redaksjonskomite: Heidi Aarmo Lund og Geir Nordkil

Valg av tellekorps
Vedtak:
Tellekorps: Terje Bjørkås, Håvard Haugland, Hilde Charlotte Mørland og Tedros Afeworki 
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Valg av representanter til å signere protokollen
Vedtak:
Protokollunderskrivere: Lise Mette Jølstad, Frank Ersvik og John Arne Gladsø 

Godkjenning av komitesammensetning
Vedlegg: Valgkomiteens forslag til komitesammensetning 

Vedtak:
Synoden har ingen merknader til komitésammensetningen.

Sak 1 Mål og strategi 2021-2024
Behandlende komité
Komité 1. Leder: Lise Trondsen Sagdahl, Trondheim Frikirke 
Stedfortredende komitéleder i synodemøtet: Jan Inge Ringsby, tilsynsmann Søndre presbyterium

Fra debatten
• Flere tok ordet for å understreke verdien målplanen har for menighetene. 
• Momenter som ble trukket fram:
• Planen skaper handling lokalt
• Arbeid blant muslimer og fremmedkulturelle
• Planen som verktøy i langtidsplanlegging
• Diakonalt arbeid som Frimat
• Fellesskap knyttet mot unge voksne
• Viktigheten av de små, livsnære fellesskapene
• Lengselen etter å se at flere tar imot Jesus som frelser og Herre
• Å nå barna med evangeliet før de fyller 12 år
• Å nå mennesker på steder der Frikirken i dag ikke har et arbeid
• Arbeid med langsiktig rekruttering av arbeidere lokalt

Etter ønske fra behandlende komité, ble det brukt tid i bønn rundt bordene i etterkant av 
debatten. 

Saksdokumenter
Saksfremlegg fra synodestyret

Komiteens innstilling 
1. Synoden takker synodestyret for å peke på resultater og utfordringer i vårt arbeid for å nå 

målene i kirkesamfunnets felles målplan. Synoden tar rapporten til orientering.
2. Synoden oppfordrer alle Frikirkens menigheter til å velge seg ett prioritert mål fra hver 

av de tre overskriftene «Jesus i hverdagen», «Jesus til nye generasjoner» og «Jesus til nye 
mennesker», som gis særlig fokus frem mot synodemøtet i 2024.

3. Synodestyret bes forberede en revidert målplan til menighetsbehandling før synoden i 
2024. 

4. Synoden kjenner på en nød over at vårt kirkesamfunn ikke vokser. Vi utfordrer hverandre 
til bønn om å bli inspirert til en evangeliserende livsstil.

Votering
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 141

Avstemning
Komiteens innstilling vedtatt mot 1 stemme
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Vedtak
Endelig vedtak i saken: 

1. Synoden takker synodestyret for å peke på resultater og utfordringer i vårt arbeid for å nå 
målene i kirkesamfunnets felles målplan. Synoden tar rapporten til orientering.

2. Synoden oppfordrer alle Frikirkens menigheter til å velge seg ett prioritert mål fra hver 
av de tre overskriftene «Jesus i hverdagen», «Jesus til nye generasjoner» og «Jesus til nye 
mennesker», som gis særlig fokus frem mot synodemøtet i 2024.

3. Synodestyret bes forberede en revidert målplan til menighetsbehandling før synoden i 
2024. 

4. Synoden kjenner på en nød over at vårt kirkesamfunn ikke vokser. Vi utfordrer hverandre 
til bønn om å bli inspirert til en evangeliserende livsstil.

Sak 2 Protokoller fra synoderådet  
inkl. revisjon av ordning for vern om  
lære og liv
Behandlende komité
Komité 2. Leder: Gunnar Johnsen, Oslo Vestre Frikirke 

Fra debatten
Om ordningen for vern om lære og liv: 

Debatten handlet om hvorfor det er nødvendig å endre dagens reglement. Det blir lite brukt, og 
derfor spørsmål om det heller vil være aktuelt å reaktivere bruken av reglementet som eksisterer.

Det ble drøftet om “omsorg for” er bedre enn “vern om”. 

Saksdokumenter
1. Protokoll fra synoderådsmøte 2018
2. Protokoll fra synoderådsmøte 2019
3. Protokoll fra synoderådsmøte 2020
4. Innstilling fra arbeidsgruppa for revisjon av Frikirkens ordning for vern om lære og liv, 

oppnevnt av synodestyret
5. Vern om lære og liv 

Komiteens innstilling 
1. Synoden takker synoderådet for arbeidet som er gjort i perioden. Protokoller fra synode-

rådsmøter i 2018, 2019 og 2020 godkjennes.
2. Synoden registrerer at synodestyret har satt ned en arbeidsgruppe til å jobbe med ordnin-

gen for «Vern om lære og liv». Synoden takker arbeidsgruppen for arbeidet den har gjort. 
3. Synoden registrerer at synodestyret har brukt synoderådet i arbeidet fram mot forslaget til 

endring av ordningen for «Vern om lære og liv» som synodestyret har lagt fram for syno-
den. Synoden takker synoderådet for arbeidet rådet har gjort. 

4. Nytt reglement «Omsorg for liv og lære» erstatter reglementet «Vern om lære og liv».

Omsorg for liv og lære 
Målet med dette reglementet er å bevare Frikirkens enhet, gjennom å verne om kirkens lære og 
utøve omsorg for livet som kristen.
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Som troende har vi alle et ansvar for å leve slik at menighetens enhet i tro styrkes. Vi har ansvar 
for oss selv og hverandre ved at vi er gjort til «et hellig folk», kalt til å «forkynne hans storverk, han 
som kalte oss» (1. Peter 2,9). 

Dette ansvaret forvalter menigheten sammen med menighetens ordinerte som er kalt og innsatt 
til tjeneste med Ord og sakramenter.

Vernet om kirkens lære og omsorgen for det kristne livet skjer i menighetens liv gjennom 
forkynnelse, undervisning, veiledning, skriftemål og sjelesorg, og har som mål at menigheten 
ikke lar seg «kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære», men vokser «opp til ham som 
er hodet, Kristus» (Efeserne 4, 14-15). Vi er alle underveis mot modning i tro og helliggjørelse. 
Menigheten har ansvar for å gi nødvendig opplæring til dem som får lederoppgaver.

Kirkens medlemmer tar aktivt del i menighetens fellesskap, der Guds ord forkynnes og sakra-
mentene forvaltes. 

Hvordan verne om kirkens lære og utøve omsorg for livet som kristen? 
Menigheten forventer at medlemmer ønsker å leve et liv i lydighet til Det nye testamentets vit-
nesbyrd, bud og veiledning.

Vern om kirkens lære og omsorg for livet som kristen er en oppgave for alle medlemmer.  Det 
skjer innenfor et fellesskap som møter hverandre med tillit og forventning. Ansvaret forsterkes 
for menighetens ledere, samtidig som det påligger eldsterådet et særskilt ansvar for å ivareta 
omsorgen for liv og lære. 

1. Kirken verner om medlemmenes tro og liv gjennom forkynnelse, undervisning, veiledning, 
skriftemål og sjelesorg. Det innebærer at menigheten, ved eldsterådet, er ansvarlig for at det føres 
samtaler med medlemmer som lever i strid med kirkens tro og bekjennelse, tilbyr veiledning og 
forteller om hvilke konsekvenser det kan få for tjeneste i menigheten og livet i Kristus.

Medlemmer som bryter med evangelisk luthersk lære, eller fornekter troen på Jesus, vil kunne bli 
fratatt sin stemmerett. Det er eldsterådet som fatter vedtak om tap av stemmerett.

2. Medlemmer med lederverv gis veiledning og undervisning til økt innsikt i tjenesten. Tillit til 
ledere innebærer at de tjener i samsvar med kirkens bekjennelse, for alt som er godt og sant og 
mot alt som bryter ned (Filipperne 4,8).

Eldsterådet har ansvaret for at det føres samtaler med og blir gitt veiledning til ledere som bryter 
tilliten. Dersom tilliten over tid ikke gjenopprettes, bør det få konsekvenser for tjenesten. Det er 
eldsterådet som fatter vedtak om at en leder fratas et lederverv.

3. Frikirkens forståelse av tjenesten har basis i Det nye testamentet, bekjennelsen og Frikirkens 
forfatning. Dette uttrykkes med særlig forpliktelse i våre liturgier for innsettelse/vigsling og ordi-
nasjon til tjeneste. 

Ordinerte gis veiledning til økt kunnskap i tjenesten. Ved ordinasjonen er ledere forpliktet til å 
leve og lære i samsvar med kirkens tro og bekjennelse. Dersom en ordinert finner det vanskelig 
å leve i samsvar med forpliktelsene, kan menigheten anbefale/råde den ordinerte å be om permi-
sjon eller å si fra seg tjenesten. 

Hvis vedkommende etter samtaler ikke ønsker å rette seg etter anbefalingen/rådet eller får per-
misjon, kan menigheten etter rådføring med tilsynsapparatet løse den ordinerte fra tjenesten, 
jamfør forfatningens og reglementets bestemmelser.

Prosedyrer i saker om Omsorg for lære og liv 
Det er eldsterådet som fatter vedtak om et medlem skal fratas lederverv i menigheten eller 
fratas stemmeretten. Eldsterådets vedtak meddeles som hovedregel menigheten. Eldsterådets 
avgjørelse kan kreves behandlet av menighetsmøtet. Krav om slik behandling fremmes innen 
fire uker etter at eldsterådet har fattet vedtak i saken og meddelt dette for den/de det gjelder. 
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Både den saken gjelder, og et eventuelt mindretall i eldsterådet, har rett til å kreve behandling av 
menighetsmøtet. 

Menighetsmøtets vedtak kan ankes til presbyteriestyret av begge parter. Avviser presbyteriesty-
ret anken, kan saken ankes til synodestyret. Tar presbyteriestyret anken til følge, sendes saken 
tilbake for ny behandling i menighetsmøtet. Fastholder menigheten sitt vedtak, går saken til 
presbyteriestyret på nytt. Presbyteriestyret kan oppheve vedtaket og fatte nytt vedtak i saken. 
Presbyteriestyrets avgjørelse kan av begge parter ankes til synodestyret. 

Synodestyrets vedtak i saken er endelig. Enhver anke skal fremmes skriftlig og begrunnes. Nye 
vedtak i saken fattet av ankeinstans skal også være med begrunnelse

I saker som er av personlig karakter og/eller der personvernet gjør at saken ikke kan behandles i 
et menighetsmøte, ankes saken direkte til presbyteriestyret. 

Benkeforslag 
Forslagsstiller: Bjørn Helland 
Nåværende ordning beholdes og bruken reaktiveres. 

Votering 
Antall stemmeberettigede til stede ved stemmegivningen: 140

Avstemning
De to forslagene ble satt opp mot hverandre.  
Komiteens innstilling ble vedtatt mot 21 stemmer for Bjørn Hellands forslag. 

Vedtak
1. Synoden takker synoderådet for arbeidet som er gjort i perioden. Protokoller fra synode-

rådsmøter i 2018, 2019 og 2020 godkjennes.
2. Synoden registrerer at synodestyret har satt ned en arbeidsgruppe til å jobbe med ordnin-

gen for «Vern om lære og liv». Synoden takker arbeidsgruppen for arbeidet den har gjort. 
3. Synoden registrerer at synodestyret har brukt synoderådet i arbeidet fram mot forslaget til 

endring av ordningen for «Vern om lære og liv» som synodestyret har lagt fram for syno-
den. Synoden takker synoderådet for arbeidet rådet har gjort. 

4. Nytt reglement «Omsorg for liv og lære» erstatter reglement «Vern om lære og liv».

Omsorg for liv og lære 
Målet med dette reglementet er å bevare Frikirkens enhet, gjennom å verne om kirkens lære og 
utøve omsorg for livet som kristen.

Som troende har vi alle et ansvar for å leve slik at menighetens enhet i tro styrkes. Vi har ansvar 
for oss selv og hverandre ved at vi er gjort til «et hellig folk», kalt til å «forkynne hans storverk, han 
som kalte oss» (1. Peter 2,9). 

Dette ansvaret forvalter menigheten sammen med menighetens ordinerte som er kalt og innsatt 
til tjeneste med Ord og sakramenter.

Vernet om kirkens lære og omsorgen for det kristne livet skjer i menighetens liv gjennom for-
kynnelse, undervisning, veiledning, skriftemål og sjelesorg, og har som mål at menigheten ikke 
lar seg «kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære», men vokser «opp til ham som er 
hodet, Kristus» (Efeserne 4, 14-15). 

Vi er alle underveis mot modning i tro og helliggjørelse. Menigheten har ansvar for å gi nødven-
dig opplæring til dem som får lederoppgaver.

Kirkens medlemmer tar aktivt del i menighetens fellesskap, der Guds ord forkynnes og sakra-
mentene forvaltes. 
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Hvordan verne om kirkens lære og utøve omsorg for livet som kristen? 
Menigheten forventer at medlemmer ønsker å leve et liv i lydighet til Det nye testamentets vit-
nesbyrd, bud og veiledning

Vern om kirkens lære og omsorg for livet som kristen er en oppgave for alle medlemmer.  Det 
skjer innenfor et fellesskap som møter hverandre med tillit og forventning. Ansvaret forsterkes 
for menighetens ledere, samtidig som det påligger eldsterådet et særskilt ansvar for å ivareta 
omsorgen for liv og lære. 

1. Kirken verner om medlemmenes tro og liv gjennom forkynnelse, undervisning, veiledning, 
skriftemål og sjelesorg. Det innebærer at menigheten, ved eldsterådet, er ansvarlig for at det føres 
samtaler med medlemmer som lever i strid med kirkens tro og bekjennelse, tilbyr veiledning og 
forteller om hvilke konsekvenser det kan få for tjeneste i menigheten og livet i Kristus.

Medlemmer som bryter med evangelisk luthersk lære, eller fornekter troen på Jesus, vil kunne bli 
fratatt sin stemmerett. Det er eldsterådet som fatter vedtak om tap av stemmerett.

2. Medlemmer med lederverv gis veiledning og undervisning til økt innsikt i tjenesten. Tillit til 
ledere innebærer at de tjener i samsvar med kirkens bekjennelse, for alt som er godt og sant og 
mot alt som bryter ned (Filipperne 4,8).

Eldsterådet har ansvaret for at det føres samtaler med og blir gitt veiledning til ledere som bryter 
tilliten. Dersom tilliten over tid ikke gjenopprettes, bør det få konsekvenser for tjenesten. Det er 
eldsterådet som fatter vedtak om at en leder fratas et lederverv.

3. Frikirkens forståelse av tjenesten har basis i Det nye testamentet, bekjennelsen og Frikirkens 
forfatning. Dette uttrykkes med særlig forpliktelse i våre liturgier for innsettelse/vigsling og ordi-
nasjon til tjeneste. 

Ordinerte gis veiledning til økt kunnskap i tjenesten. Ved ordinasjonen er ledere forpliktet til å 
leve og lære i samsvar med kirkens tro og bekjennelse. Dersom en ordinert finner det vanskelig 
å leve i samsvar med forpliktelsene, kan menigheten anbefale/råde den ordinerte å be om permi-
sjon eller å si fra seg tjenesten. 

Hvis vedkommende etter samtaler ikke ønsker å rette seg etter anbefalingen/rådet eller får per-
misjon, kan menigheten etter rådføring med tilsynsapparatet løse den ordinerte fra tjenesten, 
jamfør forfatningens og reglementets bestemmelser.

Prosedyrer i saker om Omsorg for lære og liv 
Det er eldsterådet som fatter vedtak om et medlem skal fratas lederverv i menigheten eller 
fratas stemmeretten. Eldsterådets vedtak meddeles som hovedregel menigheten. Eldsterådets 
avgjørelse kan kreves behandlet av menighetsmøtet. Krav om slik behandling fremmes innen 
fire uker etter at eldsterådet har fattet vedtak i saken og meddelt dette for den/de det gjelder. 
Både den saken gjelder, og et eventuelt mindretall i eldsterådet, har rett til å kreve behandling av 
menighetsmøtet. 

Menighetsmøtets vedtak kan ankes til presbyteriestyret av begge parter. Avviser presbyteriesty-
ret anken, kan saken ankes til synodestyret. Tar presbyteriestyret anken til følge, sendes saken 
tilbake for ny behandling i menighetsmøtet. Fastholder menigheten sitt vedtak, går saken til 
presbyteriestyret på nytt. Presbyteriestyret kan oppheve vedtaket og fatte nytt vedtak i saken. 
Presbyteriestyrets avgjørelse kan av begge parter ankes til synodestyret. 

Synodestyrets vedtak i saken er endelig. Enhver anke skal fremmes skriftlig og begrunnes. Nye 
vedtak i saken fattet av ankeinstans skal også være med begrunnelse

I saker som er av personlig karakter og/eller der personvernet gjør at saken ikke kan behandles i 
et menighetsmøte, ankes saken direkte til presbyteriestyret. 
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Sak 3 Rapport fra misjonsutvalget
Behandlende komité
Komité 3. Leder: Kari S. Danielsen, Flekkefjord Frikirke 

Fra debatten
Ordskiftet viste et sterkt engasjement for misjon og menighetsplanting. To temaer ble spesielt 
debattert:

1. Bruken av ordet «skal» om hva slags prosjekter vi skal gjennomføre.
2. Innsamlingsapparatet i menighetene fungerer godt, og det er ikke ønskelig å bruke ekstra 

lønnsmidler på dette.

Annen tematikk og argumentasjon som ble trukket fram:

•  Hvor viktig det er at vårt misjonsarbeid arbeider blant unådde.
•  Menighetene kan bestemme seg for å gi 10 % av sine inntekter til misjon.
•  Støtte til organisering av lokale prosjekter gir merarbeid for hovedkontoret og utføres mot 

et administrasjonsgebyr.
•  Oppmuntring til å besøke misjonsland.
•  Effektive misjonsprosjekter fra hovedkontoret fungerer.
•  Jobbe enda mer med rekruttering. Vi må kalle og sende.
•  En menighet som ikke fokuserer utover, dør langsomt.
•  Sikkerhet for utsendinger krever varsomhet i kommunikasjonen.
•  Kommunikasjon av anonyme utsendinger og land er krevende. Hvordan kan hovedkon-

toret hjelpe menighetene med dette?
•  Det er lett å skape lokalt engasjement for misjon gjennom vårt arbeid blant unådde, den 

effektive pengebruken og at vi har arbeid blant både palestinere og jøder.
•  Forbønn er svært viktig for alle som arbeider med misjon.
•  Hvordan lærer vi barna å gi?
•  Misjonsengasjement går ikke på bekostning av annet arbeid eller økonomi.
•  Vi skal møte mennesker rundt oss med evangeliet, uansett hvor vi er.

Saksdokumenter
1. Rapport fra misjonsutvalget
2. Innspill fra misjonskonferansen (grunnlag for rapporten)
3. Rapport fra spørreundersøkelse

Komiteens innstilling 
1. Synoden stiller seg bak rapporten og ber synodestyret legge den til grunn for sitt videre 

arbeid.
2. Frikirkens felles misjonsarbeid finansieres også i fortsettelsen av misjonsgaver fra 

menighetene
3. Synoden vedtar følgende presiseringer:

Misjonsstrategiske valg, side 3, kulepunkt 1 og 2:

• Vi vil bygge og plante misjonerende menigheter lokalt ...
• Tilføyes: Alle nye prosjekter skal rettes mot minst nådde folkeslag.

Misjonsøkonomi, side 6, setning 1:

Vi vil videreføre ordningen med at våre menigheter finansierer vårt felles misjonsarbeid.
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Fokusområder for Frikirkens misjonsarbeid, side 7, setning 5:

Frikirken vil derfor finne gode samarbeidspartnere for å være med å evangelisere og utruste en 
ny generasjon disipler, ledere og menighetsplantere i Norge og Europa.

Votering
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 135

Protokolltilførsel
Fra Erlend Frøen, Tønsberg Frikirke:

Vi har et fantastisk misjonsarbeid. Retningen med å nå unådde er riktig og viktig. Vi gjør mye 
bra og riktig. Rapporten mangler et selvkritisk blikk på vårt eget misjonsarbeid, slik at arbeidet 
kan utføres på en bedre misjonsfaglig måte.

Avstemning 
Komitéens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
Endelig vedtak i saken: 

1. Synoden stiller seg bak rapporten og ber synodestyret legge den til grunn for sitt videre 
arbeid.

2. Frikirkens felles misjonsarbeid finansieres også i fortsettelsen av misjonsgaver fra 
menighetene.

3. Synoden vedtar følgende presiseringer

Misjonsstrategiske valg, side 3, kulepunkt 1 og 2:

• Vi vil bygge og plante misjonerende menigheter lokalt ...
• Tilføyes, pkt. 2: Alle nye prosjekter skal rettes mot minst nådde folkeslag.

Misjonsøkonomi, side 6, setning 1:

Vi vil videreføre ordningen med at våre menigheter finansierer vårt felles misjonsarbeid.

Fokusområder for Frikirkens misjonsarbeid, side 7, setning 5:

Frikirken vil derfor finne gode samarbeidspartnere for å være med å evangelisere og utruste en 
ny generasjon disipler, ledere og menighetsplantere i Norge og Europa.

Sak 4 Evaluering av fellestjenestene ved Fri-
kirkens hovedkontor
Behandlende komité
Komité 4. Leder: Maria Sandvand, Kristiansand Frikirke 

Fra debatten
Ingen debatt om saken

Saksdokumenter
Evaluering av fellestjenestene ved Frikirkens hovedkontor
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Komiteens innstilling 
1. Synoden takker synodestyret for å ha gjennomført en evaluering av Frikirkens fellesarbeid 

og daglig leder på hovedkontoret for å ha gjort viktige og nødvendige endringer i måten 
arbeidet gjøres på.

2. Synoden tar saken til orientering.

Votering
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 138

Avstemning
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
Endelig vedtak i saken:

1. Synoden takker synodestyret for å ha gjennomført en evaluering av Frikirkens fellesarbeid 
og daglig leder på hovedkontoret for å ha gjort viktige og nødvendige endringer i måten 
arbeidet gjøres på.

2. Synoden tar saken til orientering.

Sak 5 Ny utregningsmodell for menighetens 
bidrag til fellesarbeidet
Behandlende komité
Komite 5. Leder: Ingeborg Marta Strand, Kongsberg

Fra debatten
Ordvekslingen handlet om å unngå urettferdig innkreving av utbetaling til fellesarbeidet. Inn-
tekstbasert eller medlemsbasert? Det ble nevnt å se på ordningen med penger inn og ut fra det 
offentlige og til fellesarbeidet. Forarbeidet bakom forslagene ble anerkjent. Hva med menigheter 
med mange medlemmer som har lavt inntekstgrunnlag? Hva med menigheter som er gode på 
ansvarliggjøre medlemmene på givertjeneste? Hva med menigheter som ikke har en fast givertje-
neste? Rydding i medlemslistene kan være sårbart og må foretas med varsomhet.

Saksdokumenter
1. Presentasjon av ulike modeller, og innstilling fra synodestyret 
2. Rapport fra arbeidsgruppe (bakgrunnsinformasjon)
3. Endringer i menighetsbidrag ved foreslått modell 
4. Forslag til beregning av inntektsgrunnlaget

Komiteens innstilling 
1. Synodemøtet opprettholder dagens modell som er en ren medlemsbasert modell, hvor 

hver menighets bidrag fastsettes ut fra en sats per medlem med stemmerett (modell 1).  
2. Synodestyret bes utrede og iverksette virkemidler for å hjelpe menigheter hvor menig-

hetsbidraget til fellesarbeidet utgjør en uforholdsmessig stor andel av menighetens totale 
inntekter grunnet spesielle situasjoner.

Benkeforslag nr. 1
Synodemøtet vedtar en kombinert inntekts- og medlemsbasert ordning for utregningen av 
menighetsbidraget, etter modell fremlagt for synodemøtet. Synodestyret bes iverksette nødven-
dige tiltak for å implementere den nye ordningen fra og med regnskapsåret 2023. Medlemstall og 
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regnskap for to år tilbake legges til grunn for utregningen for hvert år, tall fra 2021 for 2023 og så 
videre. 

Forslagsstiller: Geir Nordkil

Tillegg til synodestyrets forslag:

Inntektsdelen av menighetsbidraget beregnes ut fra fast givertjeneste til menighetene.

Benkeforslag nr. 2
Forslagstiller: Jens Pedersen 

Synodemøtet vedtar en ren inntektsbasert ordning for utregningen av menighetsbidraget. 
Synodestyret bes iverksette nødvendige tiltak for å implementere den nye ordningen fra og med 
regnskapsåret 2023. Regnskap for to år tilbake legges til grunn for utregningen for hvert år, tall 
fra 2021 for 2023 og så videre.

Synodemøte ber samtidig synodestyret utarbeide en enkel overgangsordning for de menighetene 
som med ny ordning vil få en økning i bidraget, for eksempel ved at ingen menigheter skal betale 
mer enn ti prosent mer enn det foregående årets bidrag.

Votering
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 141

Avstemning nr. 1
Forslag fra Jens Pedersen:  
Forslaget fikk 4 stemmer

Avstemning nr. 2
Synodestyrets forslag fikk 22 stemmer

Avstemning nr. 3
Komiteens forslag vedtatt med 118 stemmer

Vedtak
Endelig vedtak i saken:

1. Synodemøtet opprettholder dagens modell som er en ren medlemsbasert modell, hvor 
hver menighets bidrag fastsettes ut fra en sats per medlem med stemmerett (modell 1).  

2. Synodestyret bes utrede og iverksette virkemidler for å hjelpe menigheter hvor menig-
hetsbidraget til fellesarbeidet utgjør en uforholdsmessig stor andel av menighetens totale 
inntekter grunnet spesielle situasjoner.

Sak 6 Styring og ledelse i lokalmenigheten
Behandlende komité
Komité 6. Leder: Håvard Hollerud, Bønes Frikirke

Fra debatten
Spørsmålet som tok mye tid i debatten: Dreier dette seg om en sak som medfører forfatnings-
messige endringer? Det vil avgjøre saksbehandling og avstemming. Forfatningsutvalgets leder 
bad om tid for å drøfte saken i forfatningsutvalget. Resultat av drøfting: Det er ikke hjemmel for 
å behandle denne uten medfølgende forfatningsendringer. 

Ny runde om synoden mener dette må behandles som forfatningssak.
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Flere ga i debatten uttrykk for at det er behov for en mer fleksibel ordning, ikke minst ut fra at 
flere menigheter organiserer seg på en annen måte enn dagens ordning. Menigheter som orga-
niserer seg på en annen måte, har likevel gjort dette med tilsynets “godkjennelse”. Andre stilte 
spørsmål om en ny ordning løser det grunnleggende problemet med rekruttering. 

Nåværende ordning kan utnyttes på en mye mer effektiv og fleksibel ordning.

Saksdokumenter
1. Ny innstilling fra synodestyret til menighetsbehandling
2. Gammel innstilling fra synodestyret (skal ikke behandles)

Komiteens innstilling
Synoden godkjenner den foreslåtte modellen for ledelsesstruktur som et valgbart alternativ til 
den eksisterende strukturen. Dette i en prøveperiode frem til synodemøtet i 2027. Hver enkelt 
menighet avgjør ved menighetsmøte hvilken av disse to strukturene den ønsker å benytte.

Benkeforslag nr. 1
Forslagsstiller: Ingebrikt Kvam

Synodestyrets forslag opprettholdes med følgende endring under pkt. 2 om "Eldsterådets 
oppgaver": 

Tillegg: "Ha særskilt ansvar for omsorg for lære og liv" 

Benkeforslag nr. 2
Forslagsstillere: Bjørn R. Stien, Joakim V. Gladsø, Lars Gøran Strømhavn og Kjell Hestmo

Synoden vedtar å beholde nåværende forfatning vedrørende styring og ledelse i menigheten.

Benkeforslag nr. 3
Forslagsstiller: Harald Endresen

Tillegg til pkt. om menighetsråd:

Menighetsrådet består av eldste, diakoner og evt. andre ikke-ordinerte personer valgt av 
menighetsmøtet. 

Anbefaler ca. sju medlemmer.

Avstemning nr. 1
Votering om saken skal behandles som forfatningssak etter forfatningsutvalgets anbefaling.

Forslaget vedtatt mot 30 stemmer

Avstemning nr. 2
Benkeforslag nr. 2: 

Forslaget falt mot 16 stemmer

Avstemning nr. 3
Benkeforslag nr. 3:

Forslaget falt mot 21 stemmer
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Avstemning nr. 4
Komiteens forslag:

Forslaget falt mot 53 stemmer

Vedtak
Ingen endringer vedtatt i forhold til dagens ordning. 

Sak 7 Endringer i forfatning, reglementer og 
allmenne bestemmelser
Behandlende komité
Komite 7. Leder: Endre Sagedal, Kristiansand Frikirke

Fra debatten
Punktet om kollektiv utmelding ble tatt opp med ønske om endring. Dette punktet ble ikke 
berørt av forarbeidet. Videresendt som en protokolltilførsel.

Om å gå fra tilsynsmann til tilsynspastor. 

Saksdokumenter
1. Gjennomgang av saken og innstilling fra forfatningsutvalget
2. Forslag til ny ordlyd fra synodestyret (jfr. innstilling fra forfatningsutvalget)
3. Allmenne bestemmelser
4. Allmenne retningslinjer
5. Retningslinjer for menighetene

Synodestyret ber samtidig om en endring av benevnelser i forfatning og reglement. Dette både 
fordi vi opplever at dagens benevnelser fungerer dårlig, og fordi vi ønsker begreper som lettere 
kan brukes av både menn og kvinner. Vi foreslår derfor at der ordet "formann" brukes i en eller 
annen form i dag, brukes heretter "leder". Eksempler: synodeleder, nestleder i synoden, leder i 
presbyteriestyret. "Tilsynsmann" endres til "tilsynspastor". Metodistkirken bruker i dag benevnel-
sen "tilsynsprest" i stedet for "tilsynsmann".

Kommentarer fra forfatningsutvalget: 
Dette forslaget er fremmet av forfatningsutvalget og deretter behandlet i synodestyret. Synode-
styret følger forfatningsutvalgets anbefaling. I tillegg fremmer synodestyret forslag om å endre 
noen benevnelser. 

Komiteens innstilling
1. Synoden mener det er utført en god og nødvendig opprydding. 

2. Synoden vedtar de foreslåtte endringer med følgende justeringer:

2.1 Ordlyden i vedtakspunkter (av endringene) endres fra «dokumentet eies av ...» til «dokumen-
tet forvaltes av ...»

2.2 Ny tekst § 4:

«Når det ikke er forstander og eldste i en menighet, ivaretar presbyteriestyret eldsterådets forfat-
ningsmessige funksjoner overfor menigheten.»
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2.3 Ny tekst § 9: 

Følgende saker skal behandles og avgjøres av menighetsmøtet: Kall/valg og oppsigelse/avskjed av 
forstander, eldste og diakoner, valg av utsendinger til presbyterium og synode, regnskap, budsjett 
og planer for menighetens virksomhet herunder forvaltning av menighetens kirkebygg og andre 
eiendommer, årsmelding fra menighetens forskjellige råd og virkegreiner, ivaretagelse av menig-
hetens ansvar for ordningen for vern om lære og liv.

3. Benevnelsene «formann» og «nestformann» byttes ut med «leder» og «nestleder» i forfatning 
og reglement. Benevnelsen «tilsynsmann» byttes ut med «tilsynspastor». 

Benkeforslag nr. 1:
Forslagsstiller: Yngve Andersen

"Synoden støtter at bestemmelsen 4.3 "Kollektiv utmelding settes som en fotnote til reglement 
3.6" endres til:

1. Bestemmelsen 4.3 "Kollektiv utmelding" tas ut av dokumentet. 

2. Synoden ber synodestyret arbeide fram forslag på hvordan menigheter som ønsker det, kan tre 
ut av Frikirken. 

Votering
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 140

Avstemning nr. 1
Forslag fra Yngve Andersen.

Innstilling fra dirigentbordet: Saken avvises. Begrunnelse: Det er nødvendig med 
realitetsbehandling.

Saken avvist mot 2 stemmer

Avstemning nr. 2
Innstillingens pkt. 1, opprydning: 
Enstemmig vedtatt

Avstemning nr. 2
Innstillingens pkt. 2, generelle endringer: 
Enstemmig vedtatt

Avstemning nr. 3
Innstillingens pkt. 3, om formann / leder: 
Enstemmig vedtatt

Avstemning nr. 4
Innstillingens pkt. 3 om tilsynsmann / tilsynspastor: 
Vedtatt med 92 mot 48 stemmer. Saken trenger annengangs behandling i kommende synode.

Vedtak
 Endelig vedtak i saken: 

1.Synoden mener det er utført en god og nødvendig opprydning. 

2.Synoden vedtar de foreslåtte endringene med følgende justeringer:

2.1 Ordlyden i vedtakspunkter (av endringene) endres fra «dokumentet eies av ...» til «dokumen-
tet forvaltes av ...»
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2.2 Ny tekst § 4:

«Når det ikke er forstander og eldste i en menighet, ivaretar presbyteriestyret eldsterådets forfat-
ningsmessige funksjoner overfor menigheten.»

2.3 Ny tekst § 9:

Følgende saker skal behandles og avgjøres av menighetsmøtet: Kall/valg og oppsigelse/avskjed av 
forstander, eldste og diakoner, valg av utsendinger til presbyterium og synode, regnskap, budsjett 
og planer for menighetens virksomhet herunder forvaltning av menighetens kirkebygg og andre 
eiendommer, årsmelding fra menighetens forskjellige råd og virkegreiner, ivaretagelse av menig-
hetens ansvar for ordningen for vern om lære og liv.

3. Benevnelsene «formann» og «nestformann» byttes ut med «leder» og «nestleder» i forfatning 
og reglement.

4. Benevnelsen «tilsynsmann» beholdes, men kan endres til «tilsynspastor» ved annengangs 
behandling i neste synode. Kan da vedtas med 2/3-dels flertall.

Sak 8 Endring i medlemsparagrafen (§ 5) i 
forfatningen
Behandlende komité
Komite 8. Leder: Bjørn Roger Stien, Namsos Frikirke

Fra debatten
Følgende forhold ble løftet fram i debatten:

Treungen Frikyrkje får ros for å ha reist saken og pekt på ord og begreper som er vanskelige i 
vårt regelverk.

Det ble reist spørsmål ved om ordene ”å gi sin tilslutning til” i forhold til dåpssyn og lære er 
gode, eller om det finnes bedre uttrykk som kan brukes. Hva betyr det å gi sin tilslutning til?

Det var en generell enighet om at det er viktig å se på den faktiske situasjonen som er i samfun-
net nå, hvor grenselinjene mellom kirkesamfunnene blir mindre markante, og hvor innvandrere 
med annen kirkebakgrunn slutter seg til våre menigheter. Samtidig ønsker vi å holde fast ved 
vårt dåpssyn. 

Saksdokumenter
1. Innstilling fra Treungen Frikyrkje
2. Innstilling fra synodestyret

Forfatningsutvalgets kommentar: 
Forfatningsutvalget ber om at endring av paragraf 5 sendes ut til menighetsbehandling, og at 
både Treungen Frikyrkjes forslag og synodestyrets forslag i sin helhet presenteres i både sak til 
menighetsbehandling og sak til synoden 2021. 

Komiteens innstilling
Innstilling fra flertallet i komité 8 med 8 stemmer for og 1 mot: 

§ 5 Medlemskap 

Kristen dåp er grunnlag for medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge 
til rette for at disse får opplæring i den kristne tro. 
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Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må 
bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, gi sin tilslutning til vår kirkes bekjennelse og ta del i 
menighetens fellesskap der ord og sakramenter forvaltes. Dette gir adgang til alle kirkens goder 
og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. En eldste fører samtaler med dem som ønsker 
stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede. 

Medlemmene føres i det kirkelige manntallet. 

Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 
år.  

Votering
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 140

Avstemning
Gjelder innstillingen fra komité 8: 
Vedtatt med 133 stemmer

Forfatningsendring er med dette vedtatt.

Vedtak
Endelig vedtak i saken: 

§ 5 Medlemskap 

Kristen dåp er grunnlag for medlemskap i Den evangelisk lutherske frikirke. Alle som døpes i 
Den evangelisk lutherske frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til 
rette for at disse får opplæring i den kristne tro. 

Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må 
bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, gi sin tilslutning til vår kirkes bekjennelse og ta del i 
menighetens fellesskap der ord og sakramenter forvaltes. Dette gir adgang til alle kirkens goder 
og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. En eldste fører samtaler med dem som ønsker 
stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede. 

Medlemmene føres i det kirkelige manntallet. Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker 
en kirkerettslig tilhørighet til Den evangelisk lutherske frikirke, kan registreres som tilhørige og 
føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 år.

Sak 9 Forslag til utredning om likekjønnet 
samliv
Behandlende komité
Komité 9. Leder: Tor Erling Fagermoen, Bergen Frikirke 

Fra debatten
I debatten ble følgende fremhevet:

Det er viktig å holde fast ved hva vi drøfter, vi skal ikke avgjøre saken om likekjønnet samliv i 
dag. Vi avgjør om vi skal ha en utredning og hva slags utredning vi ev. skal ha. Det ble framholdt 
av flere at vi trenger en utredning som ivaretar alle synspunkter for å få noe å bygge på når vi skal 
finne svarene på hvordan vi skal tolke Bibelen.

For mange er det viktig at det fremkommer tydelig hva som er grunnlaget for saken og hvilket 
ståsted Frikirken har. Dette må danne utgangspunkt for den utredningen som skal gjennomføres. 
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Andre fremhevet at det blir satt for trange rammer for utredningen dersom det ikke ble åpnet for 
at Frikirkens ståsted kan endres. 

Dialog er viktig, og vi ønsker en fortsatt samtale om hvordan Frikirken skal forholde seg til 
likekjønnet samliv og homofile. I denne dialogen må alle bli hørt. Hvordan det skal skje, er det 
uenighet om. 

Hyrdetjenesten holdes fram som viktig. Noen er gitt en funksjon som hyrder og har ansvar for 
vern om lære og liv. 

Måten vi møter mennesker på ble fremholdt som avgjørende. Alle må kunne kjenne seg trygge 
og hjemme i våre sammenhenger. 

Det ble fremholdt som avgjørende at tilsynsarbeidet og tjenesten til de ordinerte fortsatt skal 
utøves i ut fra Frikirkens lære.

Saksdokumenter
1. Innstilling fra Kraftverket menighet
2. Innstilling fra synodestyret

Komiteens innstilling
Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én 
kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene 
fra teologisk fagråd i 2014 – 2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi 
og samlivsetikk.

Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en 
dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret 
lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik 
måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.

For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber synoden synodestyret om å 
få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike synene. Presentasjonene må ha 
lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike 
synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presen-
tere sitt syn.

Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:

• utarbeide en helhetlig samlivsteologi
• drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om 

ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?

Utvalget bør bestå av:

• minimum to teologer
• ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
• inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted

Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet.

Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.

Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.

Synoden ber også 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+.
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Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe for-
eldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

Mindretallets innstilling
Et mindretall med tre komitémedlemmer fremmet følgende innstilling: 

Synoden ber synodestyret å opprette en komité som til synoden 2024 har til oppgave å utrede og 
fremlegge:

• En teologisk redegjørelse for standpunktene for og mot likekjønnet samliv
• Er synet på likekjønnet samliv et bekjennelsesspørsmål, og i tilfelle hvorfor?
• Kan Frikirken leve med at menigheter og medlemmer har ulike syn, og at dette får prak-

tiske konsekvenser for menigheters behandling av homofile medlemmer?

Ev. hvorfor er dette ikke mulig?

Komiteen bør inneholde: 

• minimum to teologer
• ha tilstrekkelig kjønnsbalanse (minst 40 % kvinner)
• inneholde minst én person som er uenig i Frikirkens offisielle standpunkt

Benkeforslag nr. 1
Forslagsstillere: Øyvind Døvik, Jørn Ivar Holmgren og Jon Daniel Roum

Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én 
kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som grundig utredet og solid for-
ankret i Skrift og bekjennelse. Synoden ser like fullt et behov for videre arbeid med samlivsetikk.

Synoden ber derfor synodestyret om å nedsette et utvalg som har til oppgave å:

• utarbeide en betenkning om hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte 
ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+

• drøfte hvilke konkrete konsekvenser det skal få for menigheter og ordinerte som ikke 
lærer Frikirkens teologi om ekteskap og samliv

• drøfte hvordan vi kan disippelgjøre menighetene inn i en kultur preget av radikal kjønn-
steori og pride-/FRI-ideologi

Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.

Synoden ber også 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.

Benkeforslag nr. 2
Forslagsstiller: Gunnar Johnsen

Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én 
kvinne. Synoden ser at det er et behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk. 

Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:  

• utarbeide en helhetlig samlivsteologi 
• drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om 

ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor? 

Utvalget bør bestå av: 

• minimum to teologer 
• ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse 
• inneholde minst én person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted 
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Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoden i 2024. 

For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber synoden synodestyret om å få 
utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, 
være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett 
kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.

Votering 
Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 141

Avstemning nr. 1
Det stemmes over alle fire forslagene. Alle stemmer på ett av forslagene:

Komiteens innstilling:    78 stemmer 
Komiteens mindretallsinnstilling:  38 stemmer 
Benkeforslag fra Øyvind Døvik m.fl.:  21 stemmer 
Benkeforslag fra Gunnar Johnsen:    1 stemme

Avstemning nr. 2
Stemmegivning nr. 2 over komiteens innstilling: 

Forslaget er vedtatt med 128 stemmer

Vedtak
Endelig vedtak i saken:

Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én 
kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene 
fra teologisk fagråd i 2014 – 2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi 
og samlivsetikk.

Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en 
dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret 
lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik 
måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.

For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv, ber synoden synodestyret om å 
få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike synene. Presentasjonene må ha 
lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike 
synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike synene må ta del i arbeidet med å 
presentere sitt syn.

Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:

• utarbeide en helhetlig samlivsteologi
• drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om 

ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?

Utvalget bør bestå av:

• minimum to teologer
• ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
• inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted

Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet. 

Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.

Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.
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Synoden ber også 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+.

Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe for-
eldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

Sak 10/Sammensetning av synoderådet utsatt, jfr. godkjenning av saks-
liste under konstitueringen.

Sak 11 Ny tilsynsmannsordning, vurdering av 
saksbehandlingen
Behandlende komité
Komité 10. Leder: Rune Roppestad Daltveit, Lillesand Frikirke

Fra debatten
I debatten ble følgende forhold fremmet:

Vår rolle som delegater utfordres. Er vi vårt ansvar bevisst når menighetene sitter igjen med opp-
fatningen av at saken ble vedtatt uten menighetenes involvering?

Saksdokumenter
Vurdering av saksbehandling i saken om ny tilsynsmannsordning

• Brev fra Fredrikstad Frikirke
• Kommentar fra synodestyret
• Kommentar fra forfatningsutvalget

Komiteens innstilling
Synoden finner ikke at det er gjort feil i saksbehandlingen av sak 11/2017 om 
tilsynsmannsordningen.

Votering
Tilsynsmennene var inhabile ved behandling av saken, og de deltok ikke i verken debatten eller 
stemmegivningen. 

Antall stemmeberettigede til stede under stemmegivningen: 136

Avstemning
Komiteens innstilling vedtatt mot 4 stemmer

Vedtak
Endelig vedtak i saken: 

Synoden finner ikke at det er gjort feil i saksbehandlingen av sak 11/2017 om 
tilsynsmannsordningen.
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