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Endelig innstilling fra komité B 
 
Sammendrag av saksorienteringen 
Menigheter i Den norske kirke har i dag plan for trosopplæring, og mange menigheter 
har plan for diakoni og/eller plan for kirkemusikk. Kirkerådet vedtok i KR 31/19 at det 
skal utarbeides digitale verktøy som gjør det mulig for menigheter å lage en helhetlig 
menighetsplan der menighetens planer på ulike fagområder ses i sammenheng. Denne 
saken presenterer arbeidet med digitale verktøy for å utvikle en helhetlig menighetsplan, 
og hvordan dette kan bli et verktøy for strategisk utvikling i lokalkirken. 
 
 
Komiteens merknader 
 
Komiteen legger saksdokumentet til grunn, og støtter i hovedsak Kirkerådet sitt forslag 
til vedtak i saken. Komiteen takker for arbeidet som er gjort så langt, og tror helhetlig 
menighetsplan vil være til stor nytte for det strategiske arbeidet i menighetene.  
 
I saksdokumentet fokuseres det på at videreutviklingen av helhetlig menighetsplan skal 
skje i samråd med ressurspersoner og gjennom uttesting i menigheter, noe komiteen 
støtter. Komiteen understreker at det er avgjørende at det digitale verktøyet blir 
brukervennlig og pedagogisk, så det enkelt å ta i bruk i alle typer menigheter.  
 
I det videre arbeidet, ønsker komiteen at det er særlig fokus på følgende:  

• Involvering av lokalsamfunnet: Når menighetene skal lage sin helhetlige 
menighetsplan, er en viktig del av prosessen å lage en beskrivelse av 
lokalmenigheten og det samfunnet den er en del av. I dette arbeidet ønsker 
komiteen at menighetene oppmuntres til å etterspørre behov og forventninger i 
lokalsamfunnet.  
 

• Kommunikasjon: Komiteen er både opptatt av kommunikasjon om 
tiltakene/aktivitetene som ligger i helhetlig menighetsplan, men også av 
kommunikasjon av selve planen når den er utarbeidet. Komiteen ber om at det i 
videre arbeid med det digitale verktøyet, legges til rette for gode maler for 
strategiplakater, årshjul eller lignende som enkelt kan deles og spres. Helhetlig 
menighetsplan er en god mulighet til å synliggjøre menighetens arbeid. Dette 
gjelder både for medlemmene, for lokalsamfunnet i sin helhet, samt for ulike 
samarbeidsaktører. 

 
 
Komiteen mener det er viktig at både den nasjonale visjon og strategi vedtatt av 
Kirkemøtet, og menighetens gudstjenesteliv enkelt kan innlemmes i det digitale 
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verktøyet. Dette vil både styrke helhetstenkningen i planarbeidet, samt gjøre det lettere 
for menigheten å knytte den lokale strategien til den nasjonale.  
 
Komiteen har følgende forslag til endring i vedtakspunktene:  
 

• Et nytt punkt 3. Kirkemøtet ber om at den nasjonale visjon og strategi, og den 
lokale gudstjenesteplanen kan integreres i det digitale verktøyet. 

• Vedtakspunkt 1: Kirkemøtet anbefaler, endres til Kirkemøtet oppfordrer, da 
komiteen mener dette er et sterkere uttrykk.  

• Vedtakspunkt 4: Kirkemøtet ber Kirkerådet og bispedømmerådene følge opp 
[…] endres til Kirkemøtet forutsetter at Kirkerådet og bispedømmerådene følge 
opp […]. 

 
Et mindretall i komiteen (5) mener at helhetlig menighetsplan er et verktøy hvor 
menighetene selv får definere aktiviteter og tiltak, uten at det blir lagt føringer på dette 
fra nasjonalt hold.   
 
Et mindretall i komiteen (3) ønsker at nytt punkt 1.Verktøyets innhold godkjennes av 
Kirkemøtet, og at de andre punktene nummereres tilsvarende.  
 
 
Kirkemøtets vedtak 

1. Helhetlig menighetsplan legger grunnlaget for strategisk utvikling av 
menighetsarbeidet i Den norske kirke. Kirkemøtet oppfordrer menighetsråd å ta 
metodikken i bruk.  

2. Helhetlig menighetsplan skal være dynamisk og endres i møte med nye behov. 
Kirkemøtet ber om at utvikling av digital støtte for planen skjer i samråd med 
ressurspersoner og gjennom uttesting i menigheter.  

3. Kirkemøtet ber om at den nasjonale visjon og strategi, og den lokale 
gudstjenesteplanen kan integreres i det digitale verktøyet. 

4. Kirkemøtet forutsetter at Kirkerådet og bispedømmerådene følge opp helhetlig 
menighetsplan med kursing og veiledning i bruk av denne. 

5. Kirkemøtet ber om at biskopens rolle i arbeidet med å utvikle en god strategisk 
menighetsplan avklares nærmere i forbindelse med ny organisering, inkludert 
hva som skal gjelde for trosopplæringsplanen.  

6. Kirkemøtet delegerer til Kirkerådet å vedta framtidige endringer i verktøy og 
metode for helhetlig menighetsplan. 
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