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Protokoll 
Frikirkens synodestyre 

 
 

Tid:    Fredag 04.09.2020 kl. 17-lørdag 05.09.2020 kl. 15.45 
Sted:    Scandic Lillestrøm 
Til stede:  Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland 

(nestformann/forstander), Geir Langen (forstander) (ikke sakene 238, 
240, 241, 242, 243, 245 og 246/2017-2021), Sigurd-Åge Engamo (eldste), 
Tone Moseid (eldste) og Geir Nordkil (eldste) 

Forfall: Øystein Samnøen (eldste) og Are Røiseland (vara for eldste) 
I tillegg møtte:   Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett) 
 

Sak 236/2017-2021 – Protokoller fra styremøter 
1. Protokoll fra synodestyremøte 04.-05.06.2020 
2. Protokoll fra ekstraordinært synodestyremøte 18.06.2020 
 
Vedtak:  
Styreprotokollene godkjennes. 

Sak 237/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte 
Saker i AU-møte 20.08.2020:  
 
AU sak 73/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker 
1. Saker til synodestyremøtet i september 
2. Gjennomføring av Synodemøtet 2021/andre arrangementer i 2020/2021, jfr. korona-
pandemien: Vi planlegger for møter på Teams/Zoom når det er mulig. Møter som krever fysisk 
tilstedeværelse, planlegges ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernrådene. Når det gjelder 
de store arrangementene i 2021 (synodemøte, pastorsamling og Visjon), må vi ta høyde for 
alternative løsninger for gjennomføring dersom korona-restriksjoner gjør det nødvendig å 
begrense antallet deltakere e.a.  
3. Henvendelse vedr. gjenbruk og sirkulær økonomi: Saken settes på sakslista til neste AU-møte.  
4. Henvendelse vedr. mediesamarbeid: Synodeformann følger opp saken i dialog med 
kommunikasjonsleder.   
5. Henvendelse fra Laget om økonomisk støtte til norsk oversettelse av «Bible Project», se 
informasjon på Lagets nettsider og presentasjon av konseptet. AU anbefaler at Frikirken støtter 
med minst 100.000 kroner. Saken tas opp på neste synodestyremøte.  
6. Administrasjonen anbefaler at evalueringen av arbeidet i Nagoya utsettes. AU støtter dette og 
foreslår for synodestyret at evalueringen utsettes til neste synodeperiode.   
7. Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek går inn i styringsgruppa for Global Info.  
 
Vedtak:  
Sakene tas til orientering.  
 
AU sak 74/2017-2021 – Høring på forslag til forskrifter til trossamfunnsloven 
Saken ble utsatt i påvente av høringsuttalelsen fra Norges Kristne Råd. Sak på neste 
synodestyremøte.  
 
 

https://nkss.no/bibelprosjektet
https://www.youtube.com/channel/UCVfwlh9XpX2Y_tQfjeln9QA
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AU sak 75/2017-2021 – Prosjektgruppe på pastorutdanning 
Trine H. Syvertsen, leder for menighetsutvikling, deltok i drøftingen av denne saken.  
Utvikling av en plan for opplæring og oppfølging av pastorer er et punkt i målplanen, og 
administrasjonen er i startgropa på jobbing med et pastorprogram, hvor pastorutdanning 
(grunnutdanning med mulighet for opptjening av studiepoeng/fullføring av grad, men også 
muligheter for etter-/ videreutdanning) må stå sentralt. Vi har over tid hatt uformell dialog med 
både NLA Høgskolen (som vi er medeier i) og andre høyere utdanningsinstitusjoner om 
muligheter for samarbeid om pastorutdanning. Nå trenger vi å få fokus og fremdrift på dette.  
 
Vedtak:  
Det opprettes en prosjektgruppe som får som mandat å utrede hva som er Frikirkens behov når det 
gjelder pastorutdanning, og hvilke utdanningsinstitusjoner som best kan imøtekomme disse 
behovene. Konklusjonen legges fram for synodestyret på styremøtet i desember 2020. Disse blir 
bedt om å være med i prosjektgruppa: Rune Tobiassen (leder), Lars Kristian Heggebø og Hanne 
Marie Moi (Frikirkens hovedkontor).   
 
Vedtak: 
AU-protokollen godkjennes. 

Sak 238/2017-2021 – Andre referatsaker 
1. Lønnsutvalget 05.-06.06.2020 
2. FriBUs landsstyre 28.03.2020 
3. FriBUs landsstyre 11.06.2020 
4. Styremøte Stavern fhs 04.04.2019 
5. Styremøte Stavern fhs 19.03.2020 
6. Styremøte Stavern fhs 26.03.2020 
7. Styremøte Stavern fhs 27.05.2020 
8. Styremøte Østre presbyterium 13.05.2020 
9. Styremøte Østre presbyterium 03.06.2020 
10. Styremøte Søndre presbyterium 06.11.2019 
11. Styremøte Søndre presbyterium 14.11.2019 
12. Styremøte Søndre presbyterium 23.01.2020 
13. Styremøte Søndre presbyterium 17.04.2020 
14. Styremøte Søndre presbyterium 05.05.2020 
15. Styremøte Søndre presbyterium 20.05.2020 
16. Styremøte Søndre presbyterium 12.06.2020 
17. Styremøte Nordre presbyterium 10.06.2020 
18. Styremøte Vestre presbyterium 05.03.2020 
19. Styremøte Vestre presbyterium 09.03.2020  
20. Styremøte Vestre presbyterium 14.05.2020 
21. Presbyteriemøte Søndre presbyterium 18.-19.10.2019 
 
Vedtak:  
1. Synodestyret presiserer at de ulike styrene forventes å sende referater til hovedkontoret 

fortløpende.  
2. For øvrig tas referatene til orientering.  

Sak 239/2017-2021 – Rapporter 
1. Rapport fra synodeformann pr. september 2020 
2. Rapport fra nestformann pr. september 2020  
3. Rapport fra daglig leder pr. september 2020 



3 
 

4. Status for pågående prosjekter: Læringsnettverk for innvandrerarbeid, Groruddalen, 
misjonal kirke, trosopplæringsplan for voksne, eldsterådskurs, menighetsplanting, Horisont 
og ny kommunikasjonsstrategi 

 
Vedtak:  
Rapportene tas til orientering. 

Sak 240/2017-2021 – Andre orienteringssaker 
1. Bjørg Rødland har sluttet som eldste i Vågsbygd Frikirke og trer dermed ut av vervet som     

1. varamedlem for eldste i synodestyret. Are Røiseland rykker opp til 1. vara. Det er med 
dette kun ett varamedlem for eldste i synodestyret.  

2. Medieoppslag om Frikirken  
3. Årshjul for synodestyret  
4. Synoderådsmøtet i september  
5. Videre arbeid ut fra ny kommunikasjonsstrategi  
6. Oppdatering av varslingsrutinene og FEROs retningslinjer er under arbeid 
7. Arbeidet med etiske retningslinjer igangsettes i løpet av høsten 
8. Statstilskudd for 2020 (jfr. sak 216/2017-2021), tilskuddet ble som budsjettert 
9. Årsoppgjør 2019 fra Stavern folkehøyskole 
10. Årsoppgjør 2019 fra Nordtun HelseRehab 
11. Informasjon fra Jan Gossner/Kristiansand folkehøyskole  
12. Halvårlig møte mellom styrelederne og de daglige lederne i Frikirken/FriBU gjennomført i 

august 
 
Vedtak:  
Sakene tas til orientering. 

Sak 241/2017-2021 – Regnskapsrapport 
Regnskapsrapport pr. 31.07.2020 
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten tas til orientering.  

Sak 242/2017-2021 – Satser for menighetenes bidrag til fellesarbeidet 
og fordelingsnøkkel for stats- og menighetstilskudd 2021 
Som første del av budsjettarbeidet for 2021, beslutter synodestyret satsene for menighetenes 
bidrag til fellesarbeidet: a. menighetstilskudd, b. misjonsgave, c. pensjons-/personalforsikringer 
og d. tilskudd til presbyteriene/tilsynsmannsordningen. Videre bestemmer styret hvordan stats- 
og menighetstilskuddet skal fordeles.  
 
Vedtak:  
1. Synodestyrets utgangspunkt for fastsettelse av satsene for menighetenes bidrag til 

fellesarbeidet i 2021, er å beholde satsene for inneværende år. Dette begrunnes med 
økonomisk usikkerhet i menighetene i en periode med reduserte inntekter for mange.  

2. Satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet og presbyteriene i 2021 blir som 
følger: 
a. Menighetstilskudd (menighetenes bidrag til fellesarbeidet):  

kr 1.280,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2020) 
b. Misjonsgave (menighetenes bidrag til felles misjonsarbeid):  

 kr 1.120,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2019 og 2020) 
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c. Tilskudd til presbyteriene/tilsynsmannsordningen:  
kr 320,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2020)  

d. Pensjons- og personalforsikringer (menighetene dekker egne kostnader):  
Fordi statens lønnsforhandlinger er forsinket og nytt grunnbeløp i folketrygden ikke 
er klart, er det for tidlig å si hva satsene for 2021 vil bli. Satsene for inneværende år 
er kr 36.940,- pr. årsverk og kr 3.000,- for stillinger under 20 %. Menighetene må 
være forberedt på at 2021-satsene vil bli en del høyere enn dette. Administrasjonen 
informerer menighetene så snart satsene er klare.  

3. Menighets- og statstilskudd for 2020 fordeles etter følgende nøkkel (samme som de 
senere årene):  

• Avd. 2/arbeidet som drives på og fra hovedkontoret: 48,1 % 
• Avd. 4/utviklingsfondet som disponeres av fordelingsutvalget: 21,5 % 
• Avd. 19/overføring til FriBU: 11,0 % 
• Avd. 17/synodal (bl.a. synodeledelse, synodestyret og råd/utvalg): 10,6 % 
• Avd. 6/menighetene (bl.a. Cornerstone ): 5,0 % 
• Avd. 14/skoledrift (overføring til Stavern folkehøyskole): 2,8 % 
• Avd. 16/Pensjonskassen (gamle pensjonsforpliktelser): 1,0 % 

4. Budsjett for fellesarbeidet for 2021 behandles på synodestyremøtet i desember.  

Sak 243/2017-2021 – Økonomisk støtte til norsk oversettelse av 
«BibleProject» 
Jfr. AU sak 73/2017-2021, pkt. 5 
 
Laget har initiert en stor dugnad i kristen-Norge for å få oversatt «BibleProject» til norsk. 
Kirkesamfunn og kristne organisasjoner er utfordret til å bidra økonomisk. Se informasjon på 
Lagets nettsider og presentasjon av konseptet.  
 
Vedtak:  
Synodestyret støtter arbeidet med å få oversatt «BibleProject» til norsk med 150.000 
kroner.  

Sak 244/2017-2021 – Utsettelse av evalueringen av arbeidet i Nagoya 
Jfr. sak 9 og 17 på Synodemøtet 2017, sak 133/2014-2017, sak 128 og 219/2017-2021 og AU 
sak 73/2017-2021, pkt. 6 
 
Synodestyret har tidligere vedtatt at arbeidet i Nagoya skulle evalueres innen utgangen av 2020 
(sak 128/2017-2021). Misjonsleder Terje Bjørkås la fram en plan for evalueringen på forrige 
styremøte (sak 219/2017-2021). Som følge av korona-pandemien, får ikke misjonsleder og 
daglig leder gjennomført turen til Japan i september som planlagt, og det er foreløpig usikkert 
når reisen kan gjennomføres. Administrasjonen mener det er vanskelig å gjøre en god 
evaluering uten fysiske møter, og anbefaler at evalueringen av arbeidet i Nagoya utsettes.  
 
Vedtak: 
Evalueringen av Frikirkens arbeid i Nagoya utsettes til neste synodeperiode.  
  

https://nkss.no/bibelprosjektet
https://www.youtube.com/channel/UCVfwlh9XpX2Y_tQfjeln9QA
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Sak 245/2017-2021 – Høring på forslag til forskrifter til 
trossamfunnsloven 
Jfr. AU sak 74/2017-2021 
 
Ny trossamfunnslov er vedtatt i Stortinget og trer i kraft 1. januar 2021. Barne- og 
familiedepartementet (BFD) har sendt forskriftene ut på høring; én om registrering av og 
tilskudd til tros- og livssynssamfunn og én om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- 
og livssynssamfunn. Høringsfristen er 10. september.  
 
Vedtak: 
Synodestyret ber administrasjonen sende høringssvar til BFD innen høringsfristen. 
Frikirken stiller seg bak høringssvaret fra Norges Kristne råd (NKR) 03.09.2020. Dessuten 
støtter vi avsnittet om dobbeltmedlemskap i høringssvaret fra Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn (STL) 02.09.2020.  

Sak 246/2017-2021 – Praktisering av lønnsplassering 
Som det framkommer i sak 58 i protokollen fra lønnsutvalgets møte i juni, har det oppstått 
uenighet mellom arbeidsgiversiden og FriMaf om hvordan man skal forstå vedtaket om 
endringer i lønnsstigene gjort høsten 2019. Lønnsutvalget har bedt synodestyret ta stilling til 
Frimafs dissens i vedtaket i saken:  
 
FriMaf hevder at vedtak i sak 35/2019 skal forstås slik:  

1. Ingen skal miste kompetansetillegg som er gitt tidligere 
2. Ansiennitet skal beregnes fra tidligere ansiennitetsinformasjon hvis den finnes, eller ny 

lønnsplassering hvis den gir bedre ansiennitet.  
3. Ingen skal gå ned i lønn i forhold til lønnsplassering i 2018, og evt. ansiennitetstillegg 

kommer i tillegg til lønn i 2018 
 
Vedtak: 
1. Synodestyret støtter arbeidsgiversiden i lønnsutvalget i at det er den til enhver tid 

gjeldende lønnsavtale som skal ligge til grunn for fastsettelsen av lønn til de ansatte, 
med den sikring som ble vedtatt i 2019 om at ingen fast ansatte skulle gå ned i lønn som 
følge av endringer som da ble gjort i lønnsavtalen.  

2. På bakgrunn av innspill fra FriMaf, ber imidlertid synodestyret lønnsutvalget om å 
gjennomgå på nytt lønnsplasseringen for dem som tidligere har søkt om og fått 
godkjent kompetansetillegg for relevant erfaring, jfr. pkt. 4.1.2 i lønnsavtalen.  

Sak 247/2017-2021 – Forberedelser til Synodemøtet 2021 
Jfr. sak 187, 205 og 221/2017-2021 
 
Synodeformann orienterte om status for planleggingen av synodemøtet.  
 
Daglig leder ba om innspill til innhold i og utforming av treårsmeldingen.   
 
Vedtak: 
1. Synodestyret ber administrasjonen planlegge for alternativ gjennomføring av 

synodemøtet i tilfelle korona-smittesituasjonen i Norge setter begrensninger for normal 
gjennomføring. 

2. Synodestyret ber om at endelig program for Synodemøtet 2021 er klart til styremøtet i 
desember. 

3. Synodestyret ber administrasjonen arbeide med treårsmeldingen ut fra innspillene gitt 
i styremøtet og legge frem et førsteutkast til melding på styremøtet i oktober.  
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Sak 248/2017-2021 – Rapport fra misjonsutvalget 
Jfr. sak 17 på Synodemøtet 2017 og sak 10/2017-2021  
Synodemøtet 2017 vedtok å opprette et misjonsutvalg til å foreta en bred gjennomgang og 
vurdering av Frikirkens misjonsarbeid. Følgende ble oppnevnt til misjonsutvalget av 
synodemøtet: Knut Helge Høyland, Karianne Kvalsvik, Geir Sandberg og Morten Dahle Stærk 
som faste medlemmer og Bente Ringøen Hegen og Lloyd Tryland som hhv. 1. og 2. vara. I tillegg 
skulle det være med en fra synodestyret som synodestyret selv oppnevnte. På synodestyremøtet 
i desember 2017, vedtok styret at Jarle Skullerud skulle være synodestyrets representant i 
utvalget (sak 10/2017-2021). Misjonsleder Terje Bjørkås har vært til stede på de fleste møtene. 
Rapporten fra misjonsutvalget ble lagt frem for synodestyret.   
 
Vedtak: 
Rapporten fra misjonsutvalget videresendes til synoden til behandling på Synodemøtet 
2021.  

Sak 249/2017-2021 – Endring av medlemsparagrafen i forfatningen 
Jfr. sak 226 og 235/2017-2021 
 
Treungen Frikyrkje ønsker å opprettholde sitt opprinnelige forslag til sak for synodemøtet. 
Synodestyret drøftet om man skal støtte dette forslaget, eller fremme et eget.  
 
Vedtak: 
Forslaget fra Treungen Frikyrkje sendes til menighetsbehandling. Synodestyret fremmer 
sitt eget forslag.  

Sak 250/2017-2021 – Styring og ledelse i lokalmenigheten 
Jfr. sak 178, 183 og 224/2017-2021 og AU sak 62/2017-2021 
 
En arbeidsgruppe bestående av Lise Sagdahl, Per Eriksen og Jan Gusland la frem et notat til 
synodestyret før sommeren med en oversikt over nåværende styringsmodeller og forslag til 
endringer vedr. styring og ledelse i lokalmenigheten. Styret gjorde i juni følgende vedtak: 
«Synodestyret ber synodeformann arbeide videre med et bearbeidet forslag, med bidrag fra 
arbeidsgruppas arbeid. Forslaget legges frem på styremøtet i september.» 
 
Vedtak: 
Synodeformann arbeider videre med forslaget til styringsmodell fram til neste styremøte.  

Sak 251/2017-2021 – Andre saker til synodemøtet 
Synodeformann orienterte om status i arbeidet med de andre sakene til Synodemøtet 2021.  
 
Vedtak: 
1. Saken om medlemsbasert kontra inntektsbasert menighetsbidrag sendes på høring til 

menighetene. Det er utarbeidet fire ulike modeller: 1. Dagens modell, 2. En 
medlemsbasert modell, 3. En inntektsbasert modell og 4. En modell med en blanding av 
inntektsbasert og medlemsbasering ordning. Synodestyret anbefaler modell 4, men alle 
modellene sendes til menighetene.  

2. Sakene som skal ut til menighetsbehandling ferdigstilles av redaksjonskomiteen.  
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Sak 252/2017-2021 – Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarle Skullerud   Anne Mari Schiager Topland  Geir Langen 
synodeformann  nestformann 
 
 
 
 
Sigurd-Åge Engamo  Tone Moseid    Geir Nordkil  
   
 
 
 
Marit Ecklo Brevik 
daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Sak 236/2017-2021 – Protokoller fra styremøter
	Sak 237/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte
	Sak 238/2017-2021 – Andre referatsaker
	Sak 239/2017-2021 – Rapporter
	Sak 240/2017-2021 – Andre orienteringssaker
	Sak 241/2017-2021 – Regnskapsrapport
	Sak 242/2017-2021 – Satser for menighetenes bidrag til fellesarbeidet og fordelingsnøkkel for stats- og menighetstilskudd 2021
	Sak 243/2017-2021 – Økonomisk støtte til norsk oversettelse av «BibleProject»
	Sak 244/2017-2021 – Utsettelse av evalueringen av arbeidet i Nagoya
	Sak 245/2017-2021 – Høring på forslag til forskrifter til trossamfunnsloven
	Sak 246/2017-2021 – Praktisering av lønnsplassering
	Sak 247/2017-2021 – Forberedelser til Synodemøtet 2021
	Sak 248/2017-2021 – Rapport fra misjonsutvalget
	Sak 249/2017-2021 – Endring av medlemsparagrafen i forfatningen
	Sak 250/2017-2021 – Styring og ledelse i lokalmenigheten
	Sak 251/2017-2021 – Andre saker til synodemøtet
	Sak 252/2017-2021 – Eventuelt

