Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:
I tillegg møtte:

Torsdag 05.12.2019 kl. 17-lørdag 07.12.2019 kl. 14
Sem gjestegård, Asker
Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland
(nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge Engamo
(eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen
(eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett) (ikke til
stede på sakene 156, 157, 158, 165, 166 og 171)

Sak 156/2017-2021 – Protokoll fra styremøte
Protokoll fra synodestyremøte 18.-19.10.2019
Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 157/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte
Saker i AU-møte 07.11.2019:

AU sak 57/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Datoer for videre AU-møter
2. Saker til synodestyremøtet i desember 2019
3. Status for prosjekter på hovedkontoret
4. Orientering om arbeidet med å utrede medlems- kontra inntektsbaserte menighetsbidrag
5. Samtale om utmeldingen av Til helhet
6. Samtale om situasjonen for NLA Høgskolen
7. Samtale om lederkonferansen i juni 2020
Vedtak:
Sakene tas til orientering.

AU sak 58/2017-2021 – Kausjon til Kristiansand Feriesenter
Jfr. sak 99 og 149/2017-2021

Synodestyret har tidligere gjort følgende vedtak når det gjelder kausjon til Kristiansand
Feriesenter: Styremøte 23. januar 2019 (sak 99, pkt. 13, vedtakspunkt 3): «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.»
Styremøte 18.-19. oktober 2019 (sak 149): «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.» AU har mottatt ny søknad fra
Kristiansand Feriesenter.
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Vedtak:
AU ber daglig leder kontakte Sparebanken Sør for å avklare en del forhold rundt evt. kausjon for
Kristiansand Feriesenter. Saken ferdigbehandles på synodestyremøtet i desember 2019.

AU sak 59/2017-2021 – Revidering av «Vern om lære og liv»
Jfr. AU sak 38/2017-2021

I desember 2018 ga synodestyret AU i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe til å revidere
dokumentet «Vern om lære og liv». I AU-møtet 3. januar 2019 ble det gjort følgende vedtak (AU
sak 38/2017-2021): «AU oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Else Birgit Bergem Strand,
Eirik Austeng og Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad til å arbeide med revidering av «Vern om lære
og liv», jfr. vedtak i synoderådet 1. november 2018, sak 3/2017-2021. AU ber om at eldsteråd i
menighetene våre involveres tidlig i prosessen og at en foreløpig rapport leveres synodestyret
til styremøtet i september 2019. Endelig forslag til dokument oversendes synodestyret innen
utgangen av mai 2020.» Arbeidsgruppa rakk ikke å få rapporten klart til forrige
synodestyremøte (jfr. sak 143/2017-2021, pkt. 14), derfor går den via AU før oversendelse til
synoderådsmøtet 21. november 2019.

Vedtak:
AU har mottatt den foreløpige rapporten fra arbeidsgruppa som jobber med «Vern om lære og liv».
Den oversendes synoderådsmøtet 21. november 2019 uten kommentarer.

AU sak 60/2017-2021 – Samarbeid med Stavern folkehøyskole

Etter blant annet evaluering av sommeren Visjon og samtaler om kortkurs, drøftet AU
samarbeidet med Stavern folkehøyskole.

Vedtak:
Synodeformann og nestformann innkaller rektor ved Stavern folkehøyskole til en samtale om
samarbeidet mellom fellesarbeidet og folkehøyskolen. Hensikten er gjensidige
forventningsavklaringer.
Vedtak:
AU-protokollen godkjennes.

Sak 158/2017-2021 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forfatningsutvalget 18.-19.10.2019
Forfatningsutvalget 22.11.2019
FriBUs landsstyre 12.10.2019
Styremøte Søndre presbyterium 03.10.2019
Styremøte Nordre presbyterium 23.10.2019
Styremøte Østre presbyterium 06.11.2019
Presbyteriemøte Østre presbyterium 21.-22.09.2019
Presbyteriemøte Vestre presbyterium 06.-08.09.2019

Vedtak:
1. Synodestyret vil på et senere møte behandle forslag fra forfatningsutvalget til
endringer av forfatningen, med henblikk på endelig behandling på Synodemøtet 2021.
2. Synodestyret ber forfatningsutvalget komme med forslag til mal for protokoll fra
presbyteriemøtene.
3. Synodestyret har merket seg FriBUs innspill til lønnsutvalget vedr. ansiennitet og
kompetansetillegg for unge pastorer/arbeidere i menighetene.
4. For øvrig tas referatene til orientering.
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Sak 159/2017-2021 – Rapporter

1. Rapport fra synodeformann pr. desember 2019
2. Rapport fra nestformann pr. desember 2019
3. Rapport fra daglig leder pr. desember 2019
Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 160/2017-2021 – Andre orienteringssaker
1. Medieoppslag om Frikirken
2. Årshjul for synodestyret
Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak 161/2017-2021 – Regnskapsrapport
Regnskapsrapport pr. 31.10.2019

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 162/2017-2021 – Budsjett 2020
Jfr. sak 145/2017-2021

Synodestyret førstegangsbehandlet budsjettet for 2020 i styremøtet i oktober. Satsene for
menighetenes bidrag til presbyteriene/fellesarbeidet ble da satt, og fordelingsnøkkelen for
menighetstilskudd og statstilskudd ble vedtatt. I dette møtet skulle styret sluttføre budsjettbehandlingen.
Vedtak:
Synodestyret godkjenner budsjettet for 2020 med et resultat før overføringer og
disponeringer på 120.000 kroner.

Sak 163/2017-2021 – Handlingsplan 2020

Jfr. sak 17, 69 og 100/2017-2021 og målplanen for 2018-2023
Lederteamet deltok i drøftingen av denne saken.

På synodestyremøtet 23. januar 2019, ba styret lederteamet ha særlig fokus på pastorprogram,
trosopplæringsplan for voksne, læringsnettverk med fokus på å være misjonal kirke,
studentfellesskap og «Prosjekt søndag» i 2019. I notat fra daglig leder fremkommer det hva
lederteamet mener bør ha prioritet i 2020.

Vedtak:
1. Synodestyret ber administrasjonen arbeide videre ut fra fremlagte handlingsplan for
2020. Det er viktig at etablering av nye fellesskap prioriteres særskilt.
2. Styret ser frem til løpende rapportering på status for de ulike prosjektene i
handlingsplanen.
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Sak 164/2017-2021 – Kommunikasjonsplattformer i Frikirken
Jfr. sak 148/2017-2021

Anne-Kristine B. Wiecek, redaktør for Budbæreren og leder for AKS, og resten av lederteamet
deltok i drøftingen av denne saken.

Synodestyret gjorde i forrige styremøte dette vedtaket: «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.»
Drøftingen ble innledet med et foredrag av Naomi Curven, kommunikasjonskonsulent i
Misjonskirken, med innspill til kommunikasjonsstrategi for Frikirken.

Vedtak:
1. Synodestyret ber daglig leder og synodeformann videreføre oppfølging av sak
148/2017-2021 i samarbeid med kommunikasjonsteamet og eksterne ressurser, og
imøteser løpende rapportering på status i arbeidet med Frikirkens
kommunikasjonsstrategi.
2. Synodestyret ber om at egnede arenaer for åpen meningsutveksling videreføres.

Sak 165/2017-2021 – Samarbeidsarenaer for Frikirken
Jfr. sak 154/2017-2021

Synodestyret gjorde dette vedtaket i oktober: «Synodestyret støtter det fremlagte forslaget til
prioriterte samarbeidsarenaer for Frikirken, og ber synodeformannen kontakte berørte
nettverk og organisasjoner for å kunne 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.»
Vedtak:
1. Synodestyret vedtar følgende retningslinjer for medlemskap/engasjement i nettverk og
organisasjoner:
a. Frikirken vil fremme enhet ved å være en tydelig aktør i det økumeniske fellesskapet,
men søker primært samarbeid fra sak til sak.
b. Organisasjonsmedlemskap tegnes unntaksvis, og da primært i økumeniske
organisasjoner av nasjonalt eller internasjonalt omfang. Det er synodestyret som
avgjør om medlemskap skal tegnes/avsluttes.
c. Samarbeidsavtaler kan tegnes med nettverk og organisasjoner for en tidsbegrenset
periode. Avtaler skal evalueres i løpet av hver synodestyreperiode og fornyes ved
gjensidig ønske før utgangen av hver avtaleperiode.
d. Organisasjonsmedlemskap kan også tegnes i organisasjoner innenfor det merkantile
området når dette vurderes formålstjenlig. Daglig leder avgjør om medlemskap skal
tegnes/avsluttes.
e. Menighetene i Frikirken kan tegne organisasjonsmedlemskap på selvstendig
grunnlag. Dette gjelder så lenge organisasjonens virksomhet ikke bryter med
forfatningen og vedtak i synodemøtet og/eller synodestyret.

4

2. Synodestyret har ryddet i porteføljen av medlemskap, og pr. 1. desember 2019 står vi
igjen med følgende medlemskap synodalt:
- Det norske Bibelselskap
- Det Lutherske Verdensforbund
- Menneskeverd
- Norges Kristne Råd
- Kirkens Nødhjelp
- Kristelig Studieforbund
- NORME
- Digni
- Blå Kors
- Tro og Medier
- KNIF
- M4 menighetsplanterskole

Sak 166/2017-2021 – Oppnevning av representanter til Kirkens
Nødhjelps representantskap

Jfr. AU sak 18/2017-2021, sak 87/2017-2021, AU sak 42/2017-2021, sak 123, pkt. 12/20172021 og sak 143, pkt. 8/2017-2021

Samarbeidet med Kirkens Nødhjelp (KN) har vært tema på flere synodestyremøter, senest som
orienteringssak på styremøtet i oktober. KNs styre har nå gjort vedtak om at frikirkenes
representasjon i representantskapet skal styrkes. Frikirken er bedt om å oppnevne to
representanter til KNs representantskap for perioden 2020-2024.

Vedtak:
Anne Mari Schiager Topland og Terje Bjørkås representerer Frikirken i representantskapet
til Kirkens Nødhjelp for perioden 2020-2024.

Sak 167/2017-2021 – Videre arbeid med «Vern om lære og liv»

Jfr. synoderådssak 03/2017-2021, sak 80/2017-2021, AU sak 38 og AU sak 59/2017-2021

Arbeidsgruppa for «Vern om lære og liv» leverte sin rapport til synoderådet 21. november 2019.
Synoderådet kom med innspill til det videre arbeidet med revisjon av ordningen. Endelig forslag
skal legges frem for synoderådet i september 2020 og deretter for synodemøtet i juni 2021.
Vedtak:
Synodestyret ber Eirik Austeng, Else Birgit Bergem Strand og Birger Løvlie om å utarbeide
revidert ordning for Vern om lære og liv, inkludert en teologisk begrunnelse. Frikirkens
menigheter må bli hørt i forberedelsesarbeidet. Arbeidet ferdigstilles innen 1. september
2020.

Sak 168/2017-2021 – Søknad fra Kristiansand Feriesenter om
kausjon
Jfr. sak 99 og 149/2017-2021 og AU sak 58/2017-2021

I forrige møte gjorde synodestyret følgende 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.» AU drøftet saken 7. november
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og gjorde da dette vedtaket: «AU ber daglig leder kontakte Sparebanken Sør for å avklare en del
forhold rundt evt. kausjon for Kristiansand Feriesenter. Saken ferdigbehandles på
synodestyremøtet i desember 2019.»

Vedtak:
1. Synodestyret mener at fellesarbeidet som hovedregel ikke skal stille garantier/gi
sikkerhet for lån som tas opp av menigheter/virkegrener i kirkesamfunnet.
2. Synodestyret innvilger imidlertid søknaden fra Kristiansand Feriesenter om
fellesarbeidets hjelp til å refinansiere ved å samle to lån til ett og dermed frigjøre
400.000,- kroner i årlig rentekostnad til lån. Frikirken stiller selvskyldnerkausjon på
inntil 5 millioner kroner iht. «Avtale om selvskyldnerkausjon» og «Tilsagn om
Gjeldsbrevlån Nibor 3 mnd» fra Sparebanken Sør datert 23.09.2019. Når gjelden er
nedbetalt med 4 millioner kroner i juni 2022, halveres garantien fra Frikirken til 2,5
millioner, og garantien slettes når gjelden er redusert med ytterligere 4 millioner
kroner i mars 2025.
3. Synodestyret forutsetter at den fremlagte nedbetalingsplanen følges og forventer
rapportering på status innen utgangen av oktober hvert år i avtaleperioden.
4. Videre forutsetter synodestyret at refinansieringen det her legges til rette for, bidrar til
å ivareta interessene til Kristiansand folkehøyskole, slik det fremkommer i søknaden.
5. Når det i Kristiansand Feriesenters tilfelle gjøres et unntak fra hovedregelen i pkt. 1,
skyldes dette primært at garantien betyr svært store besparelser for Feriesenteret og at
dette er tjenlig også for Kristiansand folkehøyskole.
6. Kristiansand Feriesenter kan ikke regne med ytterlig garantier etter at denne
avtaleperioden er over. Synodestyret forutsetter at feriesenteret i fremtiden finansierer
oppgradering/utbygging ved hjelp av frie midler eller gaver.

Sak 169/2017-2021 – Medlemsbasert kontra inntektsbasert
menighetsbidrag
Jfr. AU sak 23/2017-2021, sak 85/2017-2021 og AU sak 36 og 46/2017-2021

AU vedtok i august 2018 at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle komme opp med
ulike modeller for hvordan en ordning med inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave
kunne utformes. Synodestyret behandlet innstillingen fra arbeidsgruppa (vedlegg 169-02) i
desember 2018. Konklusjonen var at man ønsket at flere modeller skulle utredes, og i AU-møtet i
februar 2019 ble det laget en fremdriftsplan for dette arbeidet: «Administrasjonen utreder
saken og legger frem et forslag på synodestyrets møte i oktober 2019. Saken sendes på høring i
menighetene i november 2019, bearbeides ytterligere administrativt og ferdigbehandles av
synodestyret våren 2020. Forslaget til saksfremlegg for synodemøtet i juni 2021 går til
menighetsbehandling høsten 2020.» Administrasjonen klarte dessverre ikke å ha et forslag klart
til oktober-møtet og tilpasser fremdriftsplanen iht. dette.
Vedtak:
Synodestyret ber Geir Nordkil utarbeide forslag til to rendyrkede modeller for hhv.
medlemsbasert og inntektsbasert menighetsbidrag med utgangspunkt i tidligere
utredninger. Ordningen skal være rettferdig og enkel.

Sak 170/2017-2021 – Evaluering av omorganiseringen av
fellesarbeidet
Jfr. sak 1/2017, pkt. 11, på Synodemøtet 2017
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Under behandlingen av synodestyrets treårsmelding for 2014-2017, gjorde synodemøtet i 2017
vedtaket: «Synoden har forståelse for at vedtaket i sak 1/14, pkt. 9, om evaluering av
omorganiseringen av sentralleddet i Frikirken ikke er fulgt opp i inneværende treårsperiode.
Evalueringen bes gjennomført på en hensiktsmessig måte i kommende periode.» I vedtaket det
henvises til (sak 1/14, pkt. 9) på synodemøtet i 2014 står det: «Synoden ber om at
omorganiseringen av sentralleddet evalueres i løpet av kommende periode, blant annet med
tanke på: beslutningsprosesser, ressursbruk, medarbeidertilfredshet og menighetstilfredshet.
Behov for rådgivende organer for hvert satsingsområde må også vurderes. Evalueringen legges
frem for Synoden 2017.»

Vedtak:
Synodestyret ber administrasjonen legge til rette for en evaluering av fellesarbeidet i 2020,
jfr. vedtaket i sak 1 på synodemøtet i 2017. I første omgang ønsker styret et forslag til hva
som skal evalueres og hvordan. Det forutsettes at administrasjonen involverer menigheter i
forberedelsene til evalueringen og at det brukes eksterne ressurser i gjennomføring og
oppsummering.

Sak 171/2017-2021 – Av-vigsling av kirkebygg
Jfr. sak 21 på Synodemøtet 2017

På synodemøtet i 2017 kom det under sak 21/Eventuelt opp et forslag fra Yngve Andersen, Anne
Græsli Nordvoll og Torstein Nilsen om at det utarbeides en liturgi til bruk ved av-vigsling av
kirkebygg. Synodeformann har vært i kontakt med Metodistkirken, som har en slik liturgi som
etterspørres.
Vedtak:
Synodestyret anbefaler Metodistkirkens liturgi for av-vigsling av kirkebygg og gjør en noe
redigert utgave tilgjengelig for Frikirkens menigheter.

Sak 172/2017-2021 – Valgkomiteens arbeid frem mot synodemøtet i
2021
Synodemøtet 2017 valgte følgende valgkomité: Øivind Augland (leder) med Hilde Reitan som
personlig vara, fra Nordre presbyterium: Torbjørn Nordvoll med Trond Vegge som vara, fra
Vestre presbyterium Knut Amund Låstad med Kjersti Gulli Petersen som vara, fra Østre
presbyterium: Petter Lande Johansen med Martin Holt Fredriksen som vara og fra Søndre
presbyterium: André Myhren med Arnfinn Evensen som vara.

Vedtak:
1. Synodestyret ber valgkomiteen for Synodemøtet 2021 starte sitt forberedende arbeid
første kvartal 2020.
2. Synodestyret ber valgkomiteen arbeide for å få en god bredde i alder, kompetanse og
geografisk tilknytning blant kandidatene. Man bør etterstrebe en kjønnsbalanse på
minst 40 % av hvert kjønn.
3. Synodestyret forutsetter at lista med kandidater er klar senest to måneder før
synodemøtet.

Sak 173/2017-2021 – Vararepresentanter til synodestyret
Jfr. AU sak 51/2017-2021, pkt. 2

Synodestyret har tidligere fått følgende orientering (AU sak 51/2017-2021, pkt. 2) vedr.
varamedlemmer til synodestyret: «To av varamedlemmene til synodestyret er valgt til
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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).»

Vedtak:
Synodestyret har konsultert forfatningsutvalget og valgkomiteen for Synoden 2017 i
forbindelse med at styret ikke lenger har varamedlemmer for forstander. En enstemmig
valgkomité anbefaler at Else Birgit Bergem Strand, som ble nr. 3 under varamannsvalget,
trer inn som 1. vara for forstanderne i synodestyret for resten av inneværende
synodeperiode. Synodestyret slutter seg til dette.

Sak 174/2017-2021 – Reise- og møtepolicy for Frikirkens fellesarbeid

Det er utarbeidet et forslag til reise- og møtepolicy for Frikirkens fellesarbeid. Hensikten er å
redusere antallet flyreiser som et konkret klimatiltak.
Vedtak:
Synodestyret vedtar fremlagte reise- og møtepolicy for Frikirkens fellesarbeid.
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020 og skal evalueres og revideres første kvartal
2021.

Sak 175/2017-2021 – Retningslinjer for kursstøtte fra fellesarbeidet
Jfr. sak 140/2017-2021

Fellesarbeidet har i mange år hatt en egen post i regnskapet med navnet «Tilskudd kurs fra
synodestyret» (konto 7447/avd. 17). Retningslinjene for tildelinger har vært veldig åpen, og
administrasjonen har i lengre tid hatt ønske om at bruken av midlene spisses mot målplanen.
Viser videre til vedtak i AU 17.09.2019: «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». Det er naturlig at denne
bestillingen fra AU sees i sammenheng med kursstøtten fra fellesarbeidet. Rammen for
tildelinger til kurs har de senere årene ligget på mellom 50.000 og 80.000 kroner pr. år. I
budsjettet for 2020 er det budsjettert med 120.000 kroner på konto 7447.

Vedtak:
1. Synodestyret vedtar nye retningslinjer for kursstøtte fra fellesarbeidet.
2. For 2020 gis støtte til deltakelse på Exponential Europe ved påmelding via
hovedkontoret. Forutsetningen for støtte er at en menighet sender minst to personer og
at minst én av dem er hovedpastor eller en annen fra eldsterådet. Dersom disse
forutsetningene er til stede, gis det støtte på kr 2.000,- pr. person for inntil fire deltakere
fra menigheten. Fristen for å søke under denne ordningen er 1. mai 2020.

Sak 176/2017-2021 – Frister frem mot Synodemøtet 2021
Synodestyret må vedta frister frem mot neste synodemøte.

Vedtak:
Synodestyret fastsetter følgende frister frem mot synodemøtet i juni 2021:
• Melding fra hovedkontoret til menigheter og presbyterier med datoer og frister for
synodemøtet: 1/2-2020
• Frist for å melde inn til synodestyret saker som ønskes behandlet på synodemøtet:
20/5-2020

8

• Sluttbehandling i synodestyret av saker som skal til menighetsbehandling og
oversending til hovedkontoret for publisering: 30/10-2020
• Frist for å sende ut saker til menighetene for menighetsbehandling: 15/11-2020
• Menighetenes frist for å sende resultater fra menighetsbehandling tilbake til
hovedkontoret: 15/1-2021
• Frist for å ferdigbehandle øvrige saker i synodestyret og oversende til administrasjonen
for publisering: 15/3-2021
• Ferdig program med saksdokumenter, saksrekkefølge og offentlige møter sendes ut:
1/4-2021

Sak 177/2017-2021 – Forlengelse av avtale med INSPIRE kirken om
assosiert tilknytning til Frikirken
Jfr. sak 221/2014-2017

Synodestyret gjorde følgende vedtak i februar 2017 (sak 221/2014-2017): «Synodestyret
godkjenner avtalen om assosiert tilknytning til Frikirken for INSPIRE kirken i perioden
01.04.2017-31.12.2019.» Tilsynsmann i Østre presbyterium har hatt dialog med INSPIRE kirken
om forlengelse av avtalen. Styret i Østre presbyterium gjordet dette vedtaket 06.11.2019 (sak
8/2019-2023): «Forlengelse av avtalen mellom Inspire kirken og Den Evangelisk Lutherske
Frikirke godkjennes og signeres, under forutsetning av at Inspire kirken og Synodestyret
godkjenner avtalen. Samtalene starter opp i første del av perioden, og Østre forutsetter at
Inspire kirkens videre tilknytning til DELF er avklart innen periodens utløp.» INSPIRE kirken
behandler avtalen i menighetsmøte 08.12.2019.
Vedtak:
Synodestyret godkjenner avtalen om assosiert tilknytning til Frikirken for INSPIRE kirken i
perioden 01.01.2020 til 31.12.2022. Godkjenningen forutsetter at avtalen godkjennes av
menighetsmøtet i INSPIRE kirken 08.12.2019.

Sak 178/2017-2021 – Styring og ledelse i lokalmenigheten
Jfr. sak 15 på Synodemøtet 2017

På synodemøtet i 2017 fremmet Stavern, Brunlanes og Kristiansand frikirker en sak vedr.
styring og ledelse i lokalmenigheten. Det ble gjort følgende vedtak: «Synoden gir synodestyret i
oppgave å evaluere forfatning og regelverk for styring og ledelse av lokalmenighetene i
Frikirken, og på bakgrunn av dette presentere sak på neste synode for fremtidens
ledelsesstruktur for lokalmenighetene. Synodestyrets behandling skal ha som målsetning å sikre
at fremtidens styrings- og ledelsesstruktur ikke er til hinder for vekst, men gir gode
ledelsesrammer for lokalmenigheten.»

Vedtak:
1. Synodestyret ber administrasjonen samle en oversikt over nåværende styringsmodeller
og forslag til endringer vedr. styring og ledelse i lokalmenigheten fremmet for synoden
etter 2000.
2. AU får i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe som gjennomgår materialet og lager
forslag til en tjenlig styringsstruktur, som sendes på høring til menighetsmøtene.
Prosjektgruppa bør bestå av representanter fra menigheter som anvender ulike
modeller i dag. Arbeidet må sluttføres innen 20. mai 2020.
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Sak 179/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Mari Schiager Topland
nestformann

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Marit Ecklo Brevik
daglig leder
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