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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Mandag 07.12.2020 kl. 14.00-20.30 og tirsdag 08.12.2020 kl. 08.30-16.00 
Sted:    Digitalt møte/Zoom  
Til stede:  Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland 

(nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge Engamo 
(eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) (ikke sakene 270, 
271, 272 og 273, pkt. 1-4/2017-2021) og Øystein Samnøen (eldste) (ikke 
sak 273, pkt. 1-4/2017-2021)  

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

Sak 270/2017-2021 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 29.-30.10.2020 
 
Vedtak:  
Styreprotokollen godkjennes. 

Sak 271/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte 
Saker i AU-møte 17.11.2020:  
 

AU sak 78/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Satser for pensjons- og personalforsikringer 2021 (jfr. sak 242/2017-2021) 
2. Søknad fra Anne Mari Schiager Topland om kursstøtte 
3. Ny grafisk profil for Frikirken 
 
Vedtak:  
1. Satsene for pensjons- og personalforsikringer 2021 settes til kr 32.750,- pr. årsverk og kr 4.000,- 
for stillinger under 20 %.   
2. Søknaden fra Anne Mari Schiager Topland om kursstøtte oversendes til synodestyret for 
behandling i desember-møtet.  
 
AU sak 79/2017-2021 – TV-prosjektet TV Vårt Land (TVL) 
Jfr. AU sak 73/2017-2021, pkt. 4 
 
I møte 20.08.2020 ble AU informert om en henvendelse fra Alf Gjøsund, redaktør i Vårt Land, om 
en ny TV-satsing. Synodeformann og kommunikasjonsleder har hatt møte med Gjøsund om 
dette, og vi har senere mottatt skriftlig informasjon. Tro & Medier inviterer eierorganisasjonene 
sine til et møte om saken 1. desember. Jarle Skullerud deltar på dette møtet.  
   
I AU-møtet innledet Anne-Kristine B. Wiecek til drøfting.  
 
Vedtak:  
Synodeformann tar med AUs spørsmål til møtet med Tro & Mediers eierorganisasjoner 1. desember. 
Han drøfter deretter saken med lederteamet 2. desember. Saken settes på sakslista for 
synodestyremøtet i desember.  
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AU sak 80/2017-2021 – Sak om mål og strategi på Synodemøtet 2021 
Jfr. sak 261/2017-2021 
 
På styremøtet 29.-30. oktober drøftet synodestyret mål og strategi som sak på synodemøtet 
neste år med utgangspunkt i et notat fra daglig leder. AU drøftet hvordan målplanen skal 
behandles på synodemøtet, og hvordan vi kan legge til rette for en samtale om Frikirkens 
særpreg/plass/vei videre.  
 
Vedtak:  
Daglig leder utarbeider et forslag til opplegg for saken om mål og strategi på synodemøtet neste år 
med utgangspunkt i samtalen på AU-møtet. 
 
Vedtak:  
AU-protokollen godkjennes. 

Sak 272/2017-2021 – Andre referatsaker 
1. Styremøte Søndre presbyterium 15.09.2020 
2. Styremøte Søndre presbyterium 05.11.2020 
3. Styremøte Nordre presbyterium 03.11.2020 
4. Styremøte Stavern folkehøyskole 30.09.2020 
5. Møte i forfatningsutvalget 18.11.2020 
6. E-post om styreprotokoller fra Nordtun HelseRehab oktober 2019 
7. Styremøter Nordtun HelseRehab desember 2019-mai 2020 
8. Styremøte Nordtun HelseRehab 10.09.2020 
9. Styremøte Nordtun HelseRehab 14.10.2020 
10. Møte i lønnsutvalget 27.11.2020  
 
Vedtak:  
Referatene tas til orientering.  

Sak 273/2017-2021 – Rapporter 
1. Rapport fra nestformann pr. desember 2020  
2. Rapport fra daglig leder pr. desember 2020 
3. Brev fra Geir Øystein Andersen 25.11.2020 
4. Halvårsrapport fra tilsynsmennene  
5. Muntlig rapport fra synodeformann pr. desember 2020 
 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering. 

Sak 274/2017-2021 – Andre orienteringssaker 
1. Medieoppslag om Frikirken 
2. Synodestyrets årshjul  
3. Implementering av ny kommunikasjonsstrategi (jfr. sak 232/2017-2021): Status for ny 

grafisk profil, nyhetsbrev og giverbrev, nettsider, stillingsutlysninger (kommunikasjons-
medarbeidere)  

4. Videre lederkonferanser (jfr. sak 38/2017-2021): Endret strategi fra lederkonferanse og 
pastorsamling annethvert år til årlig lederkonferanse, første gang i 2022 

5. Sommerarrangementer i 2021 og 2022: FriBU og Frikirken går sammen om å arrangere 
Frik-festival i Stavern sommeren 2021. Ny sommerfestival for alle generasjoner fra 2022.  
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6. Fra styret i Norges Kristne Råd (NKR): Drøftinger i forlengelsen av Brennpunkt-
dokumentaren om Smiths Venner/Brunstad Christian Church (BCC) og bruken av Oslofjord 
Convention Center som kurs- og konferansested  

7. Forslag fra administrasjonen om å utsette vurderingen av videre kapitalforvaltning til neste 
synodeperiode:  

 
Vedtak:  
1. Synodestyret støtter administrasjonens forslag om at vurderingen av videre kapital-

forvaltning utsettes til neste synodeperiode.  
2. For øvrig tas sakene til orientering. 

Sak 275/2017-2021 – Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport pr. 31.10.2020  
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten tas til orientering.  

Sak 276/2017-2021 – Budsjett 2021 
Jfr. sak 242/2017-2021 og AU sak 78/2017-2021 
 
Synodestyret vedtok satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet og fordelingsnøkkel for 
stats- og menighetstilskudd 2021 på styremøtet i september (sak 242/2017-2021). Satsene for 
pensjons- og personalforsikringer 2021 ble vedtatt i AU-møte 17. november (AU sak 78/2017-
2021, vedtakspunkt 1). I dette møtet behandlet synodestyret budsjettet i sin helhet.    
 
Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av denne saken.  
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner budsjettet for 2021 med et resultat etter overføring fra fond på 
200.000 kroner.  

Sak 277/2017-2021 – Lønnsoppgjør 2020 
 
Lønnsutvalget la fram forslag til lønnsoppgjør i Frikirken.  
 
Erlend Frøen, her som sekretær for lønnsutvalget, deltok i behandlingen av denne saken. 
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner lønnsutvalgets forslag til lønnsoppgjør i Frikirken 2020. 
Oppgjøret er tredelt:  
1. Krone-økning på lønnstabellen fremforhandlet i statens oppgjør (gjelder fra 01.10.2020): 
I statens forhandlinger ble det enighet om en ramme på 1,7 % i årslønnsvekst, uten 
avsetning til lokale oppgjør. Det blir derfor ikke gitt lønnstillegg i Frikirken utover dette.  
2. Pensjonssparing for utsendinger (gjelder fra 01.05.2020): Utsendinger i 75 % stilling får 
pensjonskompensasjon i form av et ekstra lønnstrinn gitt som ansvarstillegg.  
3. Årlig hjemreise for utsendingene (gjelder fra 01.05.2020): Frikirkens hovedkontor dekker 
en årlig reise til Norge for utsendingene. Så langt det er mulig, legges reisen til en tid hvor 
hjemmeoppholdet kan kombineres med et arrangement/en konferanse i regi av Frikirken.  
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Sak 278/2017-2021 – Lønnsavtale 2020-2022 
Jfr. sak 208/2017-2021 
 
Lønnsutvalget la fram forslag til endringer i lønnsavtalen.  
 
Erlend Frøen, her som sekretær for lønnsutvalget, deltok i behandlingen av denne saken. 
 
Vedtak:  
Synodestyret godkjenner lønnsavtalen for perioden 1. mai 2020 til 30. april 2022. 

Sak 279/2017-2021 – Retningslinjer for kursstøtte   
Jfr. sak 175/2017-2021 
 
Administrasjonen har over år erfart at ordningen med kursstøtte er lite målrettet. Dette har blitt 
bedre med retningslinjene vedtatt i 2019, men vi har med dem laget oss et litt omstendelig 
opplegg ved at synodestyret må drøfte prioriteringer årlig. Søknadsbehandlingen tar en god del 
tid for administrasjonen, og vi ser at det er mange gjengangere blant søkerne og vanskelige å nå 
bredt ut i kirkesamfunnet. Videre er det grunn til å påpeke at vi i flere tilfeller ser at søkere like 
gjerne kunne henvendt seg til K-stud og fått støtte derfra. Synodestyret drøftet hvordan 
ordningen med kursstøtte kan forenkles og gjøres enda mer målrettet.  
 
Vedtak:  
Daglig leder kontakter tilsynsmennene om mulig ny ordning for kursstøtte. Synodestyret 
konkluderer i saken på styremøtet i januar.   

280/2017-2021 – Forberedelser til Synodemøtet 2021 
Jfr. sak 187, 205, 221, 247 og 259/2017-2021 
 
Saker til informasjon og drøfting:  

- Program 
- Møtedirigenter 
- Innvielse av nye misjonærer  
- Streaming av gudstjeneste 

 
Vedtak:  
Synodeformann og arbeidsgruppe jobber videre med forberedelsene til synodemøtet ut fra 
synodestyrets tilbakemeldinger.  

Sak 281/2017-2021 – Saker til synodemøtet 
Jfr. sak 251 og 261/2017-2021 
 
Saker til informasjon og drøfting:   

- Utsendelse av saker til menighetsbehandling (e-post til eldsterådsledere og 
hovedpastorer med henvisning til nettsider: https://frikirken.no/synoden)  

- Forlenget svarfrist for menighetene: Fra 15. januar til 1. februar 2021 
- Behandling av saken fra Fredrikstad Frikirke om tilsynsmenn på heltid/vurdering av 

saksbehandlingen 
 
Vedtak:  
Synodeformann følger opp sakene i henhold til drøftingen i synodestyremøtet. 

https://frikirken.no/synoden
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Sak 282/2017-2021 – Evaluering av Frikirkens fellesarbeid 
Jfr. SM sak 1/2017 og sak 170 og 229/2017-2021 
 
På styremøte i juni 2020 vedtok synodestyret å engasjere en ekstern rådgiver til å foreta en 
evaluering av Frikirkens fellesarbeid (sak 229/2017-2021). Det ble i vedtaket pekt på at 
evalueringen må inneholde vurdering av prioriterte oppgaver på hovedkontoret og størrelsen 
på menighetenes bidrag til fellesarbeidet. Resultater fra og informasjon om oppfølging av 
evalueringen skal framlegges for synodemøtet neste år.  
 
Tove Bø Laundal, seniorrådgiver i Agenda Rådgivning og ansvarlig for gjennomføringen av 
evalueringen, deltok i første del av behandlingen av denne saken for å presentere 
evalueringsrapporten og svare på spørsmål.  
 
Vedtak:  
Synodeformann forbereder et saksfremlegg til synodemøtet om evalueringen av 
fellesarbeidet. Daglig leder utarbeider en liste over hvilke tiltak som bør prioriteres i første 
halvår 2020. Synodestyret kommer tilbake til saken på styremøtet i januar. 

Sak 283/2017-2021 – Møte med FriBUs ledelse  
Samtale med styreleder Øyvind Tonheim og daglig leder Håvard Haugland om aktuelle saker.  
 
Vedtak: 
Styrelederne og de daglige lederne i FriBU og Frikirken følger opp samtalen i 
synodestyremøtet ved å konkretisere felles utfordringer og tiltak og vurdere hvordan dette 
kan spilles inn til FriBUs landsstyremøte i mars, til synodemøtet i juni og i tiden mellom 
disse to møtene.  

Sak 284/2017-2021 – Ny fase av prosjektet Jerusalem Unites Us (JUU) 
Jfr. sak 114, 127 og 218/2017-2021 
 
På styremøtet i april 2019 ble det gjort følgende vedtak (sak 114/2017-2021, vedtakspunkt 4): 
«Synodestyret skal være aktivt med når bistandsprosjekter går mot avslutning og skal evalueres. 
Evt. forlengelse av prosjekter eller oppstart av nye skal forankres i styret.» Administrasjonen 
ønsker å starte arbeidet med søknad for en ny fase av prosjektet Jerusalem Unites Us (JUU).  
 
Vedtak:  
1. Synodestyret verdsetter kompetansen Frikirken har på freds- og forsoningsarbeid i 

Midtøsten.  
2. Synodestyret ber daglig leder starte arbeidet med søknad for en ny fase av prosjektet 

Jerusalem Unites Us (JUU). Styret imøteser evalueringen av den pågående fasen av 
prosjektet og søknaden for en ny fase.  

Sak 285/2017-2021 – Oppsummering etter regionale ledersamlinger  
Jfr. AU sak 68/2017-2021 
 
Synodeformann og nestformann oppsummerte etter gjennomførte regionale ledersamlinger om 
hvordan vi møter homofile og om Frikirkens lære om ekteskapet. Det har vært gjennomført sju 
slike samlinger rundt om i landet.  
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Vedtak: 
Synodeformann og nestformann utarbeider en plan for videre oppfølging etter 
gjennomførte regionale ledersamlinger. Saken tas opp på et senere synodestyremøte.  

Sak 286/2017-2021 – Søknad fra nestformann om støtte til coaching-
kurs 
Jfr. AU sak 78/2017-2021, vedtakspunkt 2 
 
Både som nestformann og som pastor veileder Anne Mari Schiager Topland flere unge 
kvinnelige ledere i Frikirken. Hun ønsker i denne forbindelse å utvikle seg som veileder, og 
søker derfor om støtte til deltakelse på et coaching-kurs våren 2021. Anne Mari søker om å få 
dekket kursavgiften fra fellesarbeidet. Hun vil selv bekoste måltider, reiser og evt. overnatting i 
forbindelse med kurset og tar av studiepermisjon i menigheten og egen fritid til 
gjennomføringen.  
 
Vedtak:  
Synodestyret bevilger inntil 15.000,- kroner til Anne Mari Schiager Toplands deltakelse på 
coaching-kurs våren 2021. Pengene dekker kursavgiften og enkelte andre kostnader 
knyttet til kursdeltakelsen, og de utbetales etter regning. 

Sak 287/2017-2021 – TV-prosjektet TV Vårt Land (TVL) 
Jfr. AU sak 73 og 79/2017-2021 
 
I møte 20.08.2020 ble AU informert om en henvendelse fra Alf Gjøsund, redaktør i Vårt Land, om 
en ny TV-satsing. Synodeformann og kommunikasjonsleder har hatt møte med Gjøsund om 
dette, og vi har senere mottatt ytterligere informasjon. Tro & Medier inviterte eier-
organisasjonene sine til et møte om saken 1. desember. Jarle Skullerud deltok på dette møtet. AU 
drøftet saken 17.11.2020 og gjorde da følgende vedtak (AU sak 79/2017-2021):  
«Synodeformann tar med AUs spørsmål til møtet med Tro & Mediers eierorganisasjoner  
1. desember. Han drøfter deretter saken med lederteamet 2. desember. Saken settes på sakslista 
for synodestyremøtet i desember.» 
 
Vedtak:  
Synodeformann holder kontakten med prosjektleder for TV Vårt Land og aktuelle 
samarbeidspartnere, og kommer tilbake til synodestyret med en oppdatert rapport på 
nyåret. Styret peker på særlig to forhold som utfordrende; 1) satsningen på lineær TV i en 
tid hvor andre aktører i markedet har stort fokus på overgangen til digitale plattformer og 
2) satsningen på målgruppa 50+ sett i sammenheng med Frikirkens fokus på under 40 i 
målplan og ny kommunikasjonsstrategi. 

Sak 288/2017-2021 – Endringer i vedtektene for KVN 
Representantskapet for Kristen videregående skole – Nordland (KVN) har foreslått endringer i 
skolens vedtekter. I vedtektene står det at stifter-organisasjonene skal høres, og Frikirken er 
blant dem. Forslaget til vedtektsendringer er ment å rydde opp i hva som er 
representantskapets rolle. Administrasjonen kan ikke se noen grunn til at Frikirken skal gå imot 
de foreslåtte endringene.  
 
Vedtak:  
Synodestyret støtter KVNs representantskaps forslag til endringer i vedtektene for skolen.  
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Sak 289/2017-2021 – Delegater til Norges Kristne Råds rådsmøte 
Frikirken kan sende fire delegater til Norges Kristne Råd (NKR) sitt rådsmøte i Lillestrøm  
24.-25. mars 2021. Forslag til delegater: Jarle Skullerud, synodeformann, Geir Øystein Andersen, 
tilsynsmann Østre presbyterium, Anne-Kristine B. Wiecek, kommunikasjonsleder, og Hanne 
Marie Moi, menighetskonsulent.  
 
Vedtak:  
Frikirkens delegater på Norges Kristne Råds rådsmøte 24.-25. mars 2021 blir Jarle 
Skullerud, Geir Øystein Andersen, Anne-Kristine B. Wiecek og Hanne Marie Moi.  

Sak 290/2017-2021 – Eventuelt 
Endrede tidspunkter for synodestyremøtene i januar og mars 2021 (Scandic Lillestrøm):  

- Fredag 29. januar kl. 09.30-20.00 (overnatting til lørdag for dem som trenger det) 
- Torsdag 11. mars kl. 20.00 (middag) til lørdag 13. mars kl. 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud   Anne Mari Schiager Topland  Geir Langen 
synodeformann  nestformann 
 
 
 
 
Sigurd-Åge Engamo  Tone Moseid    Geir Nordkil  
   
 
 
 
Øystein Samnøen  Marit Ecklo Brevik 

daglig leder 
 
 
 


