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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Torsdag 29.10.2020 kl. 17-fredag 30.10.2020 kl. 17 
Sted:    Scandic Lillestrøm 
Til stede:  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)  

I tillegg møtte:  André Myhren (deltok i møtet som observatør, er ungdomspastor i 
Songdalen Frikirke, tidligere Horisont-deltaker og nå én av to 
prosjektledere for Horisont,) og Marit Ecklo Brevik (daglig leder, 
sekretær uten stemmerett) 

 

Sak 253/2017-2021 – Protokoll fra styremøte 
Protokoll fra synodestyremøte 04.-05.09.2020 
 
Vedtak:  
Styreprotokollen godkjennes. 

Sak 254/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte 
Saker i AU-møte 12.10.2020:  
 

AU sak 76/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Brev fra Bjørn Helland 22.08.2020  
2. E-post fra Inger Stokstad 17.09.2020  
3. E-post fra Nils Melau 10.10.2020  
 
Vedtak:  
Henvendelsene følges opp i tråd med samtalene i møtet.   
 
AU sak 77/2017-2021 – Styring og ledelse i lokalmenigheten  
Jfr. sak 178, 183, 224 og 250/2017-2021 og AU sak 62/2017-2021 
 
På styremøtet i september ble det gjort vedtak om at synodeformann skulle arbeide videre med 
forslaget til styringsmodell fram til neste styremøte. Et oppdatert notat ble drøftet i AU-møtet.  
 
Vedtak:  
Revidert notat om styringsmodell oversendes synodestyret for behandling på oktober-møtet. 
 
Vedtak:  
AU-protokollen godkjennes. 

Sak 255/2017-2021 – Andre referatsaker 
1. Synoderådet 17.-18.09.2020 
2. Forfatningsutvalget 09.-10.10.2020 
3. Fordelingsutvalget 16.09.2020 
4. FriBUs landsstyre 05.09.2020 
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5. Styremøte Østre presbyterium 02.09.2020 
6. Styremøte Vestre presbyterium 21.09.2020 
7. Styremøte Nordre presbyterium 01.10.2020 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret ber fordelingsutvalget se på prinsippet som framkommer i sak 11 i 

referatet fra møtet 16.09.2020 på nytt: «Fordelingsutvalget ønsker i fortsettelsen å være 
tydelig på at lokale misjons- og evangeliseringsprosjekter ikke støttes dersom 
menigheten unnlater å ivareta forventede forpliktelser til Frikirkens felles 
misjonsarbeid.» 

2. For øvrig tas referatene til orientering.  

Sak 256/2017-2021 – Rapporter 
1. Rapporter fra lederteamet 
2. Status for pågående prosjekter: Eldsterådskurs, frivillige ledere, Groruddalen, Horisont, 

innvandrerarbeid, Lederkonferansen 2022, menighetsplanting, pastorprogram, tro i 
hjemmet 

 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering. 

Sak 257/2017-2021 – Andre orienteringssaker 
1. Medieoppslag om Frikirken  
2. Status for arbeidet med norsk oversettelse av «BibleProject» (jfr. sak 243/2017-2021): Det 

er samlet inn nok penger til at prosjektet kunne startes, og arbeidet er godt i gang.  
3. Informasjon om arbeidet med ny lønnsplassering for dem som tidligere har søkt om og fått 

godkjent kompetansetillegg for relevant erfaring (jfr. sak 246/2017-2021) 
4. I sak 24/2017-2021 ba synodestyret misjonsutvalget komme med en anbefaling når det 

gjelder hvilke styrer, råd og utvalg knyttet til internasjonalt arbeid som Frikirken skal 
prioritere i årene som kommer. Misjonsutvalget har ikke omtalt dette i rapporten (sak 
248/2017-2021). Utvalget anbefaler at misjonsleder og synodeformann kommer med en 
anbefaling til nytt synodestyre etter synodemøtet i 2021. 

5. Notat fra innvandrerkonsulenten om arbeidet blant konvertitter, herunder presentasjon av 
«Hvordan ta imot konvertitter? Et ressursdokument for kristne menigheter i Norge» 
(«konvertittdokumentet») (jfr. sak 12/2017-2021) 

6. Årlig rapport på økonomisk status fra Kristiansand Feriesenter i forbindelse med garanti for 
lån (jfr. sak 168/2017-2021): Daglig leder ved Kristiansand Feriesenter, Kristin Oterholt 
Vårdal, skriver i e-post 24.09.2020: «Vi bekrefter at nedbetalingsplanen følges og alt er etter 
planen.» 

7. Søknad om støtte til Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesu (EECMY) via Det Norske 
Misjonsselskap (NMS), jfr. vedtak i sak 43/2017-2021: «Synodestyret vil støtte Ethiopian 
Evangelical Church Mekane Yesu (EECMY) sitt arbeid for å styrke Gumuzfolkets rettigheter i 
kirka og landet ved å bidra med opp til NOK 150.000,- fordelt på 2018 og 2019 etter 
nærmere anbefaling fra EECMY.» Det ble senere besluttet å avvente å gå videre med dette, 
siden den politiske situasjonen i Etiopia var usikker. Etter en ny henvendelse fra NMS om 
støtte til etablering av en synode i Blånildalen, har synodeformann, misjonsleder og daglig 
leder i fellesskap besluttet at Frikirken bidrar med 150.000,- kroner til etableringen. 
Pengene overføres i inneværende år og er ment som et bidrag til prosjektet over en 
treårsperiode.  

8. Informasjon fra eiermøte for NLA Høgskolen  
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Vedtak:  
1. Synodestyret er takknemlig for Frikirkens bidrag og det gode samarbeidet med andre 

kirkesamfunn og organisasjoner når det gjelder arbeid for konvertitter. Frikirkens 
menigheter oppfordres til å ta i bruk «Hvordan ta imot konvertitter? Et 
ressursdokument for kristne menigheter i Norge» som utgangspunkt for økumenisk 
samarbeid. 

2. For øvrig tas sakene til orientering. 

Sak 258/2017-2021 – Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport pr. 30.09.2020 
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten tas til orientering.  

Sak 259/2017-2021 – Forberedelser til Synodemøtet 2021 
Jfr. sak 187, 205, 221 og 247/2017-2021 
 
Synodestyret drøftet planlegging og gjennomføring av synodemøtet, blant annet ut fra innspill 
fra forfatningsutvalget og arbeidsgruppa som jobber med praktisk tilrettelegging.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber synodeformannen og arbeidsgruppa arbeide videre med framlagte skisse 
til program og gjennomføring.  

Sak 260/2017-2021 – Styring og ledelse i lokalmenigheten 
Jfr. sak 178, 183, 224 og 250/2017-2021 og AU sak 62/2017-2021 
 
På styremøtet i september ble det gjort vedtak om at synodeformann skulle arbeide videre med 
forslaget til styringsmodell etter drøftingen i møtet. Et oppdatert notat ble drøftet og bearbeidet 
i AU 12.10.2020.  
 
Vedtak:  
Synodestyret støtter AUs forslag til lokal styringsmodell og ber synodeformann sende saken 
til menighetsbehandling.  

Sak 261/2017-2021 – Andre saker til synodemøtet  
Jfr. sak 251/2017-2021  
 
Synodeformann informerte om status for saksforberedelser til synodemøtet. Synodestyret ga 
respons på førsteutkastet til treårsmelding og sak om mål og strategi.   
 
Vedtak:  
Synodeformann og daglig leder fortsetter med forberedelser på sakene til synodemøtet som 
ikke skal til menighetsbehandling i tråd med samtalen i møtet.  

Sak 262/2017-2021 – Samtale om Frikirkens særpreg 
Hva særpreger Frikirken anno 2020? Hvordan kan vi best foredle og formidle dette særpreget? 
Hanne Marie Moi, menighetskonsulent på hovedkontoret og ungdomsarbeider i Greåker 
Frikirke, innledet til samtale. Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek deltok i samtalen.  
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Sak 263/2017-2021 – «Hva er da et menneske …» – Hefte om 
bioteknologi  
Norges Kristne Råd (NKR) har gitt ut et hefte kalt Hva er da et menneske ... som del av NKRs 
skriftserie. Hvordan kan vi i større grad være en stemme i det offentlige rom når det gjelder 
bioteknologi? 
 
Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek deltok i drøftingen av denne saken.  
 
Vedtak:  
1. Synodestyret anbefaler Norges Kristne Råds hefte «Hva er da et menneske …» som et 

ressurshefte på bioteknologi.  
2. Menneskeverd er en viktig bidragsyter og ressurs på denne tematikken, og synodestyret 

ber administrasjonen legge til rette for god spredning av informasjon i Frikirken om 
Menneskeverds arbeid.  

Sak 264/2017-2021 – Evaluering av retningslinjene for ny 
tilsynsmannsordning  
Jfr. sak 52 og 93/2017-2021 og AU sak 39/2017-2021 
 
En arbeidsgruppe bestående av Gunnar Johnsen (leder), John Arne Gladsø og Marit Ecklo Brevik, 
utarbeidet gjeldende retningslinjer for ny tilsynsmannsordning. Den endelige versjonen av 
retningslinjene ble godkjent av AU (etter delegert myndighet fra synodestyret i sak 93/2017-
2021) i møte 03.01.2019 (AU sak 39/2017-2021). Det framkommer i sak 93/2017-2021 at 
synodestyret skal evaluere retningslinjene høsten 2020. Administrasjonen har mottatt 
tilbakemeldinger på gjeldende retningslinjer fra tilsynsmennene og presbyterieformennene i 
Nordre og Søndre.  
 
Vedtak:  
Synodestyret ber Gunnar Johnsen utarbeide forslag til nye retningslinjer for 
tilsynsmannsordningen ut fra innspillene som har kommet inn. Han involverer 
tilsynsmennene, presbyteriestyrene og daglig leder på hovedkontoret på den måten han 
finner det tjenlig. Forslaget til nye retningslinjer legges fram for synodestyret på styremøtet 
i januar 2021. 

Sak 265/2017-2021 – Visjon 2021 
Jfr. sak 126/2017-2021 og AU sak 52/2017-2021 
 
Visjon 2020 ble avlyst p.g.a. korona-pandemien. Notto Moseid er ansatt som leder for 
Visjonskomiteen i 10 % stilling og Gunnar Syvertsen som festivalkonsulent i 20 % stilling. Til 
styremøtet la Visjonskomiteen fram et notat med forslag til veien videre for Visjon.  
 
Vedtak:  
Begrensningene som følge av covid-19-pandemien gjør det vanskelig å planlegge en 
ordinær sommerfestival i 2021. Synodestyret støtter Visjonskomiteens forslag om å gjøre 
arrangementet neste sommer til en Frik-festival og dernest sette ressursene inn på å 
arbeide fram et nytt konsept for et sommerarrangement fra 2022. Målet er en møteplass for 
Frikirken med enda sterkere forankring i og større medvirkning fra menighetene.  

https://norgeskristnerad.no/norges-kristne-rads-skriftserie/
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Sak 266/2017-2021 – Salg av en parsell fra Stavern Folkehøyskole  
Stavern folkehøyskole ønsker å selge en parsell på 68 kvm til nabo Kjetil Sandvand. Kjøper må 
selv bekoste gebyrene til kommunen. Styret ved Stavern folkehøyskole gjorde følgende vedtak i 
styremøte 30.09.2020: «Vi anmoder synodestyret om å vedta et salg. Prisen fastsettes av 
administrasjonen.» 
 
Vedtak:  
Synodestyret vedtar salg av en parsell på 68 kvm fra Stavern folkehøyskole til nabo Kjetil 
Sandvand. Prisen fastsettes av folkehøyskolens administrasjon.  

Sak 267/2017-2021 – Fordeling av offentlig tilskudd etter ny 
trossamfunnslov 
 
Når ny trossamfunnslov trer i kraft 1. januar 2021, blir statlige og kommunale tilskudd slått 
sammen og utbetales samlet fra staten. Utgangspunktet for støtten til trossamfunnene skal være 
summen av statlige og kommunale tilskudd fra foregående år. Dette skal så jevnlig reguleres i 
forhold til medlemstall i Den norske kirke og framtidige tilskudd til Den norske kirke fra stat og 
kommuner. Det innebærer at det blir samme tilskudd per medlem uansett bostedskommune. 
Med bakgrunn i dette Frikirkens gjeldende ordning for fordeling at offentlige tilskudd revideres.  
 
Vedtak:  
Som følge av ny trossamfunnslov fra 1. januar 2021 og derav at statlige og kommunale 
tilskudd blir slått sammen, vedtar synodestyret følgende ordning gjeldende fra nyttår:  
- Offentlige tilskudd etter trossamfunnsloven fordeles mellom fellesarbeidet og 

menigheter basert på fordelingen mellom statlige og kommunale tilskudd ved 
innslagssatsen etter at ny lov trer i kraft. I høringsnotatet til forskrift til ny 
trossamfunnslov er følgende anslag lagt til grunn:  
Stat: 2,28 milliarder kroner 
Kommune: 2,8 milliarder kroner 
Dette vil i prosent gi følgende fordeling:  
Til fellesarbeidet: 45 % av det totale tilskuddet, anslått til å utgjøre vel 11,6 millioner 
kroner i 2021 
Til menighetene: 55 % av det totale tilskuddet, anslått til å utgjøre vel 14,2 millioner 
kroner i 2021 

- Fordelingen av andelen til fellesarbeidet fastsettes av synodestyret, som nå.  
- Fordelingen av andelen til menighetene foretas ut fra menighetenes totale medlemstall, 

som nå.  
- Dersom anslaget som er lagt til grunn i høringsnotatet til forskrift til ny 

trossamfunnslov endres vesentlig i ny forskrift, vurderer synodestyret 
prosentfordelingen på nytt i desember-styremøtet.  

Sak 268/2017-2021 – Lønnsoppgjør 2020 
Det forelå ikke noe fra lønnsutvalget til møtet, så saken må utsettes.  
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Sak 269/2017-2021 – Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud   Anne Mari Schiager Topland  Geir Langen 
synodeformann  nestformann 
 
 
 
 
Sigurd-Åge Engamo  Tone Moseid    Geir Nordkil  
   
 
 
 
Øystein Samnøen  Marit Ecklo Brevik 

daglig leder 
 
 


