Protokoll
Frikirkens synodestyre
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:
I tillegg møtte:

Mandag 03.12.2018 kl. 15.00- tirsdag 04.12.2018 kl. 18.00
Scandic Gardermoen
Jarle Skullerud (synodeformann), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge
Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Øystein Samnøen (eldste),
Geir Øystein Andersen (forstander/1.vara) og Ole Johnny Møyholm
(eldste/1.vara)
Anne Mari Schiager Topland (nestformann/forstander), Geir Nordkil
(eldste)
Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 78/2017-2021 – Protokoll fra styremøte
1. Protokoll fra synodestyremøte 20.-22.09.2018
2. Protokoll fra synodestyremøte 01.11.2018
Vedtak:
Styreprotokollene godkjennes.

Sak 79/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 25.10.2018:
AU sak 25/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker
1. Samtale med misjonsleder Terje Bjørkås om Frikirkens misjonsarbeid
2. Referat fra første møte i misjonsutvalget, jfr. sak 17 på Synodemøtet 2017
3. Oppfølging etter konferanse i Etiopia, «Bishoftu Letter to the Churches»
4. Saker til synodestyremøtet 1. november
5. Siste oppdatering om synoderådsmøtet 1. november
6. Oppdatering vedr. mulig felles luthersk lederkonferanse
7. Henvendelse fra rektor og styreleder ved Stavern folkehøyskole
8. Bruk av «Rik bibelbruk» av Hans Johan Sagrusten
Vedtak:
1. AU ber synodeformann ta med seg momentene fra samtalen om Bishoftu-dokumentet til
møtet i Evangelisk luthersk nettverk 31.10.2018. AU holdes løpende orientert om samtalene.
2. De øvrige sakene tas til orientering.
AU sak 26/2017-2021 – Prolongering av synodeperioden
Synodestyret sendte 9. oktober 2018 brev til alle medlemmer av synoden 2017-2020, for å
forankre vedtak om prolongering av inneværende synodeperiode, jfr. sak 58/2017-2021, pkt. 1.
Dette ble gjort etter oppfordring fra forfatningsutvalget og i samråd med forfatningsutvalgets
leder. Vi mottok to stemmer mot prolongering.
Vedtak:
AU fastholder tidligere vedtatt tidspunkt for neste ordinære synodemøte. Avgjørelsen er forankret i
synoden ved e-postutsendelse 9. oktober 2018 med svarfrist 15. oktober 2018. Det var to stemmer
mot prolongering av synodeperioden.
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AU sak 27/2017-2021 – Utsendinger til rådsmøte i NKR
Norges Kristne Råd (NKR) arrangere sitt rådsmøte 20.-21. mars 2019. Frikirken kan møte med
inntil fire representanter med stemmerett. Rådsmøtet arrangeres i Oslo.
Vedtak:
AU ber Marit Ecklo Brevik, Anne Mari Schiager Topland, Gunnar Johnsen og Stein-Vegard Antonsen
representere Frikirken på rådsmøtet til Norges Kristne Råd i mars 2019.
AU sak 28/2017-2021 – Saker til oppfølging fra synodemøtet i 2017
AU gikk gjennom oversikten over saker til oppfølging etter synodemøtet i fjor høst. Drøfting
omkring videre fremdrift.
Vedtak:
Synodeformann og daglig leder tar med seg AUs innspill vedr. videre oppfølging av saker fra
Synodemøtet 2017 i planleggingen av videre synodestyremøter.
AU sak 29/2017-2021 – Prinsippavklaringer vedr. avdelingsregnskapene i fellesarbeidet
Regnskapet for fellesarbeidet er inndelt i ulike avdelinger. AU drøftet prinsipper for håndtering
av overskudd/underskudd på de ulike avdelingene. Synodestyret har tidligere vedtatt at
testamentariske gaver skal avsettes i balansen og brukes strategisk iht. målene for Frikirken.
Vedtak:
1. Avdeling 1 gjelder misjon og inkluderer søsterkirke-samarbeid. Resultatet på avdelingen
avsettes i balansen. Det innebærer at dersom avdelingen går med overskudd et år, skal pengene
settes til side og tas inn i avdelingens budsjett for påfølgende år. I budsjetteringen må det sikres
en buffer, slik at avdelingen også kan håndtere år med underskudd.
2. 7 % av inntektene til avdeling 1 overføres til avdeling 2 (drift). Dette gjøres for å dekke misjons
andel av kostnader knyttet til lokaler og annet vedr. drift.
3. Utviklingsfondet ligger i avdeling 4. Dette holdes utenom øvrig drift. Resultatet på avdelingen
føres mot utviklingsfondets post i balansen.
4. Resultatet fra forsikrings- og pensjonsordningen (prosjekt 364) avsettes i balansen.
5. Resultatet fra øvrige avdelinger i regnskapet føres mot egenkapital.
AU sak 30/2017-2021 – Møte med lederteamet
AU og lederteamet på hovedkontoret samtalte om endringskultur. Gjensidig informasjonsdeling.
AU sak 31/2017-2021 – Eventuelt
Pastorsamlingen i 2019: Kort oppdatering og drøfting.
Saker i AU-møte 13.11.2018:
AU sak 32/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker
1. Saker til synodestyremøtet i desember
2. Styreleder ved Stavern folkehøyskole trekker seg fra sitt verv
3. Justert tekst i AU sak 29/2017-2021
4. Orienteringer fra synodeformannen
Vedtak:
1. AU tar til etterretning at styreleder ved Stavern folkehøyskole, Maria Strømme Korsvik, trekker
seg fra sitt verv, og ber synodeformann legge frem forslag til ny styreleder på synodestyremøtet
i desember. Da det er direktevalg av styreleder på synodemøtet, mener AU at ny styreleder må
velges av synodestyret, ikke kun konstitueres blant gjenværende styremedlemmer.
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2. AU ber daglig leder justere teksten i AU sak 29/2017-2021 i tråd med forslaget fra
administrasjonen. Endringen gjør at vedtaket blir mer presist.
3. De øvrige sakene tas til orientering.
AU sak 33/2017-2021 – Lønnsavtalen 2019
Jfr. sak 64 og 74/2017-2021
Synodestyret gjorde 01.11.2018 følgende vedtak: «Statens lønnstabell gjøres gjeldende i
Frikirken med virkning fra 1. mai 2018. Synodestyret ønsker å drøfte med lønnsutvalget resten
av det de foreslår i årets lønnsoppgjør. AU gis fullmakt til å fullføre lønnsoppgjøret etter
nødvendige avklaringer med lønnsutvalget og administrasjonen.»
Daglig leder har hatt dialog med lønnsutvalget v/Trond Løfgren. Han har på sin side hatt kontakt
med Marit Espelid (lønnsutvalgets leder) og Ove Nybø (leder i FriMaf). Lønnsutvalget står fast
ved forslaget de la frem for synodestyret i september. De er åpne for at punkt 2 kan innføres fra
1. oktober heller enn 1. mai.
Vedtak:
1. Ansatte i lønnsgruppe A1 og A2 gis et lønnstillegg tilsvarende ett – 1 – lønnstrinn med effekt fra
1. mai 2018.
2. Ansatte i lønnsgruppe A2 gis, i tillegg til lønnstillegget i pkt. 1 ovenfor, ytterligere ett – 1 –
lønnstrinn med effekt fra 1. oktober 2018.
3. Lønnstilleggene gis ved at lønnstabellen endres tilsvarende. Lønnsstigen for A1 vil etter
endringen begynne på lønnstrinn 39 (ett trinn opp), og lønnsstigen for A2 vil begynne på
lønnstrinn 44 (to trinn opp).
4. Lønnsavtalen for 01.05.2018-30.04.2020 godkjennes slik den nå foreligger.
5. AU ber lønnsutvalget foreta en helhetlig gjennomgang av lønnsavtalen i 2019.
Administrasjonen tar initiativet til en slik gjennomgang.
AU sak 34/2017-2021 – Mandat for arbeid med retningslinjer
Jfr. sak 54/2017-2021
Synodestyrets gjorde i juni 2018 følgende vedtak (sak 54, punkt 3): «Synodestyret ber
forfatningsutvalget foreta en gjennomgang av gjeldende reglementer og retningslinjer med sikte
på en klargjøring av hva som bør forankres i hvilke organer. Synodeformann drøfter mandat og
rammer med forfatningsutvalgets leder og legger forslag frem på styremøtet i september.»
Vedtak:
AU støtter forslag til mandat og arbeidsplan, slik den foreligger i skriv fra forfatningsutvalgets
leder.
AU sak 35/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker
Vedtak:
AU-protokollene godkjennes.

Sak 80/2017-2021 – Andre referatsaker
1.
2.
3.
4.
5.

Protokoll fra synoderådsmøte 01.11.2018
Protokoll fra forfatningsutvalget 18.09.2018
Referat fra FriBU landsstyremøte 22.09.2018
Referat fra FriBU landsstyremøte 03.11.2018
Protokoll fra styremøte Østre presbyterium 04.09.2018
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Protokoll fra styremøte Stavern folkehøyskole 26.09.2018
Protokoll fra styremøte Stavern folkehøyskole 29.10.2018
Referat fra tilsynsmannsmøte 27.-29.08.2018
Referat fra fordelingsutvalget 25.-26.09.2018
Protokoll fra styremøte Søndre presbyterium 01.10.2018
Referat fra styremøte Nordtun HelseRehab 21.09.2018

Vedtak:
1. Synodestyret ber teologisk fagråd følge opp synoderådets vedtak i sak 05/2017-2021,
jfr. protokoll fra synoderådets møte 01.11.2018.
Synodestyret fastholder at forkynnelse og veiledning skal skje ut fra vår kirkes lære. Det
er samtidig rom for teologisk refleksjon og åpen meningsutveksling om teologi i vår
kirke. Synodestyret støtter synoderådets vedtak som legger til rette for dette på en god
måte.
2. Synodestyret ber AU oppnevne en arbeidsgruppe som skal arbeide med dokumentet
«Vern om lære og liv», jfr. synoderådets sak 03/2017-2021 i møtet 01.11.2018.
3. Resten av referatene tas til orientering.

Sak 81/2017-2021 – Rapporter

1. Rapport fra synodeformann pr. november 2018
2. Rapport fra synodestyrets nestformann pr. november 2018
3. Rapport fra daglig leder pr. november 2018
Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 82/2017-2021 – Andre orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brev fra Steinar Tyvand og Hans Christian Andersen vedr. samtaler om homofili
Undersøkelse fra NKR vedr. kjønnsfordeling i styrer og råd
Medieoppslag om Frikirken
Oppdatering om arbeidet i misjonsutvalget
Oppdatering om Nordtun HelseRehab og Nordtun skole
Status for planlegging av Visjon 2019
Status for planlegging av pastorsamling i 2019
Informasjon fra møte i Evangelisk Luthers Nettverk
Oppdatering om Horisont lederprogram
Informasjon om lokaler for synodemøte i 2021

Vedtak:
1. Synodestyret har mottatt brev fra Steinar Tyvand og Hans Christian Andersen med
ønske om at kirkesamfunnet skal legge til rette for samtaler om homofili. Styret mener
at dette ønsket ivaretas gjennom vedtaket i sak 80/2017-2021, pkt. 1.
2. De øvrige sakene tas til orientering.

Sak 83/2017-2021 – Regnskapsrapport
Vedtak:
Regnskapsrapporten pr. 31.10.2018 tas til orientering.
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Sak 84/2017-2021 – Søknad fra Operasjon Mobilisering Norge

Synodestyret har mottatt en søknad fra Operasjon Mobilisering Norge om økonomisk støtte til
rekruttering av norske tenåringer til den internasjonale ungdomsleiren TeenStreet.
Vedtak:
Synodestyret er glad for det gode samarbeidet med Operasjon Mobilisering, og vil
oppmuntre flere lokalmenigheter til å sende sine tenåringer på TeenStreet. Synodestyret vil
likevel ikke prioritere økonomisk støtte til promotering av TeenStreet, og avslår derfor
søknaden fra Operasjon Mobilisering.

Sak 85/2017-2021 – Fra medlemsbasert til inntektsbasert
menighetstilskudd
Jfr. AU sak 23/2017-2021

AU gjorde følgende vedtak i sitt møte 30.08.2018: «AU ber synodeformann sette sammen en
arbeidsgruppe som kan komme opp med ulike modeller for hvordan en ordning med
inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave kan utformes. Modellene skal vurderes opp mot
nåværende ordning med medlemsbasert tilskudd/gave. Arbeidsgruppa legger frem modellene
for synodestyret i styremøtet i desember.
Vedtak:
1. Synodestyret takker arbeidsgruppa for innstillingen. Styret ser behov for å vurdere flere
modeller for menighetstilskudd enn den som er lagt fram, herunder utregninger på de
økonomiske konsekvensene. Synodestyret ber AU arbeide videre med utgangspunkt i
innstillingen og dagens ordning, med mål om å legge frem et forslag for synodestyret
høsten 2019.
2. Synodestyret vil forberede en sak til synodemøtet i 2021 om finansiering av
fellesarbeidet og hvor stort menighetenes bidrag bør være.

Sak 86/2017-2021 – Budsjett 2019
Jfr. sak 63 og 75/2017-2021

Vedtak:
1. Synodestyret godkjenner budsjettet for 2019 med et brutto driftsresultat – resultat før
finansposter og disponeringer – på kr 250.000.
2. Menighetstilskudd og statstilskudd for 2019 fordeles etter følgende nøkkel:
• Avd. 2/drift av hovedkontoret inkl. nasjonalt arbeid og Budbæreren: 48,1 %
• Avd. 4/utviklingsfondet som disponeres av fordelingsutvalget: 21,5 %
• Avd. 6/menighetene (bl.a. pensjon og medlemssystemet): 5,0
• Avd. 14/skoledrift: 2,8 %
• Avd. 16/Pensjonskassen (gamle pensjonsforpliktelser): 1,0 %
• Avd. 17/synodal (bl.a. synodestyret og råd/utvalg): 10,6 %
• Avd. 19/overføring til FriBU: 11,0 %
3. Ny avd. 15 i regnskapet gjelder tilsynsmannsordningen og øvrig arbeid på
presbyterienivå. Hovedkontoret overtar regnskapet for dette når ny
tilsynsmannsordning trer i kraft fra 1. november 2019.
Den nye tilsynsmannsordningen vil koste mer enn nåværende ordning. Siden
ansettelsene gjelder fra 1. november neste år, må satsen menighetene betaler til
ordningen økes allerede fra 2019. Synodestyret beslutter at det legges på kr 20,- pr.
medlem i 2019. Pengene samles inn av presbyteriene også til neste år.
Presbyteriestyrene må sørge for at menighetene innbetaler rett sum.
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Sak 87/2017-2021 – Samarbeidet med Kirkens Nødhjelp
Jfr. sak 269/2014-2017 og AU sak 18/2017-2021

Synodestyret har ved flere anledninger drøftet Frikirkens relasjon til Kirkens Nødhjelp (KN).
Drøftingene ble utløst av vedtak i KN, og daværende generalsekretærs utspill, om å arbeide for
legalisering av abort. I samtaler med styreleder Kjetil Aano, la representanter fra de frikirkelige
oppdragsgiverne frem et ønske om en omorganisering, slik at KNs økumeniske profil blir
tydeligere ivaretatt i beslutningsprosesser. Dagfinn Høybråten er ansatt som ny generalsekretær
i KN og tiltrer stillingen 1. april 2019.
Vedtak:
Synodestyret ønsker fortsatt at Kirkens Nødhjelp skal avklare hva det innebærer å være en
oppdragsgiver, og hvordan de forstår det å være en økumenisk bevegelse. Frikirken
imøteser samtaler med ny generalsekretær om dette.

Sak 88/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole
Jfr. sak 23, 36, 51 og 68/2017-2020

Daglig leder og synodeformann ga synodestyret en oppdatering på de pågående prosessene på
Kristiansand folkehøyskole.
Vedtak:
Synodestyret tar informasjonen fra daglig leder og synodeformann til orientering og ber
dem følge opp saken videre og komme tilbake til styret på saken i neste synodestyremøte.

Sak 89/2017-2021 – Sak fra fordelingsutvalget

Jfr. vedlegg 80-09, referat fra fordelingsutvalgets møte i september 2018. Under sak 3/2018
foreslår fordelingsutvalget et tillegg i punkt 8 i retningslinjene for fordelingsutvalget som ble
vedtatt av synodemøtet. Det er nå synodestyret som kan gjøre endringer i retningslinjene, og
fordelingsutvalget mener det vil være fornuftig at det skjer etter rådføring med utvalget.
Vedtak:
Synodestyret vedtar endring av punkt 8 i retningslinjene for fordelingsutvalget. Ny ordlyd
blir: «Synodestyret skal vedta endringer i retningslinjene. Fordelingsutvalget skal rådføres
før vedtak gjøres.»

Sak 90/2017-2021 – SENDT læringsnettverk

I november 2018 var Frikirken representert på det årlige felleskirkelige læringsnettverket
SENDT med Lars Øystein Folkedal, Geir Langen, Ann-Christin Øserberg, Hanne Marie Moi, André
Myhren, Eirik Austeng og Jarle Skullerud. Gruppa etterlyser et klarere mandat fra synodestyret/
hovedkontoret. Geir Langen og Jarle Skullerud orienterte fra samlingen i november.
Vedtak:
1. Synodestyret takker for arbeidet som blir gjort i forbindelse med SENDT læringsnettverk
og imøteser en tydeliggjøring av mandat og rammer for det videre arbeidet fra
administrasjonen.
2. Synodestyret ber fordelingsutvalget vurdere å innføre rutiner for rask behandling av
søknader og utbetaling av tildelinger til nye plantinger når søknader er anbefalt av leder
for menighetsutvikling.
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Sak 91/2017-2021 – Ny styreleder ved Stavern folkehøyskole
Jfr. vedtak i AU sak 32/2017-2021, punkt 1

Vedtak:
Synodestyret ber AU oppnevne ny leder for skolestyret ved Stavern folkehøyskole.

Sak 92/2017-2021 – Lønnsjustering for daglig leder
Jfr. AU sak 33/2017-2021

Vedtak:
Daglig leder på Frikirkens hovedkontor gis et lønnstillegg tilsvarende to – 2 – lønnstrinn
med effekt fra 1. mai 2018.

Sak 93/2017-2021 – Ny tilsynsmannsordning
Jfr. sak 52/2017-2021

Synodemøtet har vedtatt at det skal innføres ny tilsynsmannsordning. En arbeidsgruppe
bestående av Gunnar Johnsen (leder), John Arne Gladsø og Marit Ecklo Brevik (sekretær) har
jobbet med dette, og la i møtet fram forslag til retningslinjer for den nye ordningen.
Under arbeidet med retningslinjene, har det blitt klart at det ikke er mulig å ansette
tilsynsmennene i åremålsstillinger. Det er ingen åpninger i Arbeidsmiljøloven for en slik
ordning. Arbeidsgruppa la frem for synodestyret tre alternative løsninger for hvordan dette kan
håndteres.
Gunnar Johnsen deltok i behandlingen av denne saken.
Vedtak:
1. Synodestyret tar til etterretning at det ikke lar seg gjøre juridisk å ansette
tilsynsmennene på åremål. Styret støtter arbeidsgruppas forslag om at tilsynsmennene
derfor ansettes i faste stillinger. Forslaget forankres i synoden før det anses vedtatt.
2. Stillingsstørrelsene ved ansettelser i 2019 blir som følger:
- Østre presbyterium (p.t. 31 menigheter): 100 % stilling
- Søndre presbyterium (p.t. 20 menigheter): 70 % stilling
- Nordre presbyterium (p.t. 19 menigheter): 70 % stilling
- Vestre presbyterium (p.t. 13 menigheter): 60 % stilling
3. Rekrutteringsprosessen gjennomføres slik arbeidsgruppa foreslår.
4. Arbeidskontrakter utarbeides av innstillingsutvalget, etter høring i presbyteriestyrene,
slik at sentrale forventninger blir tydeliggjort. Også rutiner for oppfølging av
arbeidsgiveransvaret for tilsynsmennene utarbeides av innstillingsutvalget.
5. Synodestyret ber arbeidsgruppa gjøre justeringer i retningslinjene for ny
tilsynsmannsordning ut fra innspillene i synodestyret. Endelig vedtak av retningslinjene
gjøres av AU i deres møte 3. januar 2018.
6. Synodestyret evaluerer retningslinjene høsten 2020.
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Sak 94/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Øystein Samnøen

Geir Øystein Andersen

Ole Johnny Møyholm

Marit Ecklo Brevik
daglig leder
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