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Årsplan 2015 - de sentralkirkelige råd - KR, 

MKR og SKR 

 

Sammendrag  

Årsplan for de sentralkirkelige råd er utarbeidet på bakgrunn av Kirkemøtets føringer og 

Kirkerådets budsjettvedtak i desember. Det er forutsatt at de ekstra omstillingsmidlene 

som Stortinget vedtok i desember vil bli disponert i planen. 

 

Det foreliggende dokument er resultat av en lengre prosess i avdelingene og i ledelsen. 

Den fremlagte planen inndeler virksomheten i de fire hovedmålene som Kirkemøtet 

vedtok i 2014:  

 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 

 

Da Kirkerådet vedtok resultatmål på disse strategiske målene i KR sak 42/14 ble det 

vedtatt at disse målene kan suppleres med andre nasjonale, regionale og lokale mål. 

I planen har vi derfor medtatt to nye hovedmål for å synliggjøre arbeidet med skille kirke 

stat og arbeidet utenfor Norges grenser (etter forslag fra Mellomkirkelig Råd); 

 

5. Gjennomføre forvaltningsreformen 

6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i felles vitnesbyrd og oppdrag i verden.  

  

Det har vært arbeidet for å tydeliggjøre målene. Disse fremgår i den interne årsplanen 

hvor tiltak for å nå målene er innarbeidet, videre er det angitt hvilke avdelinger som er  
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ansvarlige for oppfølging og gjennomføring av planen. Mange tiltak skjer gjennom et 

samarbeid mellom avdelingene i Kirkerådet.   

 

Forslag til vedtak  

 

Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid i 2015 med de 

endringer som fremkom i møtet.  
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Saksorientering  

Bakgrunn 

De sentralkirkelige råd har som hovedfunksjon å være: 

 

 Strategiorgan. 

 Utvikle holdninger og ideer og samordne prioriteringer og innsatsområder   

 i forhold til bredden av kirkens medlemmer og innen menighetsarbeidet. 

 

Samordningsorgan 

Bidra til tjenlig fordeling av ansvar og oppgaver mellom instanser som har et 

arbeid rettet mot menighetene på vegne av vår kirke. 

 

Service- og kompetanseorgan 

Drive service, utrednings- og informasjonsarbeid overfor kirkelige ansatte, 

organer, offentlige myndigheter, massemedia m.v. 

 

Forvaltningsorgan 

Ivareta de oppgaver som Kirkemøtet og rådene er tillagt i medhold av lover, 

forskrifter og instrukser. Kirkerådet forbereder forvaltningsreformen, et tydelig 

skille mellom stat og kirke fra 1. januar 2017. 

 

Kirkerådet skal i henhold til kirkelovens § 25 iverksette Kirkemøtets beslutninger og lede 

arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger. Kirkemøterelaterte saker er en vesentlig del av 

planen.  

 

Kirkerådet skal også følge opp kravene i Kulturdepartementets tildelingsbrev. Dette 

innebærer å arbeide i samsvar med det statlige økonomireglement og de krav det stiller til 

virksomhetsstyring. Dette omhandler: 

- Mål og resultatstyring 

- Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning 

- Overholdelse av lover og regler 

 

Regjeringens tros- og livssynspolitikk legger særlig vekt på: 

- Et tydelig skille mellom kirke og stat. 

- Sørge for at Den norske kirke opprettholder statusen som folkekirke 

 

Regjeringen vil (politisk plattform Sundvollen 7.oktober 2013): 

- Utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. 

- Sikre at den indre selvbestemmelsesretten skal være reell i alle tros- og 

livssynssamfunn, 

- Videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke. 

- Basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om 

likebehandling. Staten skal ikke kunne bruke økonomiske virkemidler for å styre 

lovlig aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn. 
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- Fjerne boplikt for prester. 

 

Det har vært arbeidet i lang tid med å tilpasse det statlige regelverket til Kirkerådets 

egenart. 

 

Det følger av Den norske kirkes egenart som trossamfunn at det er Kirkemøtet og rådene 

som på selvstendig grunnlag må fastsette mål og strategier for kirkens virksomhet. 

Statens ansvar er i første rekke knyttet til de rettslige, organisatoriske og økonomiske 

rammebetingelsene for kirken.  

 

Noen oppgaver, slik som oppfølging av plandokumenter for Den norske kirke, berører all 

aktivitet i sokn, fellesråd, bispedømmeråd og Kirkeråd. Det er krevende å skille den rolle 

Kirkerådet har som statlig forvaltningsorgan og den rolle Kirkerådet har som Kirkemøtets 

sekretariat.  

 

Kirkerådet er i et dilemma når fagområdene skal planlegges og gjennomføres. Det er 

svært begrensede personal- og økonomiressurser.  Planen inneholder derfor en stram 

prioritering over det som er planlagt gjennomført i 2015. 

 

Alle statlige virksomheter har et samfunnsoppdrag de skal levere. Den norske kirke er 

med sine 3,8 millioner medlemmer det største trossamfunnet i Norge.  

 

Etter grunnlovsendringene i 2012 om statskirkeordningen heter det nå i Grunnloven § 16: 

«Den norske kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke». 

Grunnloven § 16 forplikter både staten og Den norske kirke. Regjeringen vil legge vekt 

på at Den norske kirke skal bevares som en landsdekkende, demokratisk og inkluderende 

folkekirke. 

 

Det er et mål å utnytte ressursene best mulig. Det skjer ved å arbeide målrettet og ved å 

være til for kirkens brukere: menigheter og medlemmer i Den norske kirke. Dette er ofte 

vanskelig å måle uten å bruke omfattende brukerundersøkelser. 

 

 

Planens disposisjon og oppbygging 

KR vedtok i sak 42/14 resultatmål, nøkkelindikatorer og datagrunnlag for de fire 

strategiske målene:  

 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 

 

Da Kirkerådet vedtok resultatmål på disse strategiske målene ble det vedtatt at disse 

målene kan suppleres med andre nasjonale, regionale og lokale mål. 
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I planen har vi derfor medtatt to nye hovedmål for å synliggjøre arbeidet med skille kirke 

stat og arbeidet utenfor Norges grenser (etter forslag fra Mellomkirkelig Råd); 

 

5. Gjennomføre forvaltningsreformen. 

6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i felles vitnesbyrd og oppdrag i verden, 

fremmes etter forslag fra Mellomkirkelig Råd.  

 

Kirkerådet vedtok også at dåp skal være et eget satsingsområde i 2015. Dette er fulgt opp 

under hovedmål to i planen: Flere søker dåp og trosopplæring. 

 

Kirkerådet deltar i planleggingen av reformasjonsmarkeringen i 2017. Dette er et tiltak 

for å synliggjøre kristen (og mer spesifikt luthersk) tro og tradisjon i det norske 

samfunnet. 

 

Det har vært forutsatt i rådsbehandlingene at Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd har 

faglig selvstendig ansvar for å fastsette planer innenfor sine ansvarsområder, men at 

Kirkerådet er det organ som har det økonomiske ansvar for den samlede virksomhet og 

dermed fatter det endelige vedtak om den helhetlige årsplan. 

 

Planen er ikke utfyllende for alt som gjøres i sekretariatet.  

 

Behandlingen av Årsplan må videre sees i sammenheng med behandling av Kirkerådets 

budsjett 2015 (KR 62/14) og behandlingen av OVF-tildelingene (KR 63/14). Aktiviteten 

på de enkelte fagområder og mål må gjennomføres innenfor de økonomiske rammene 

som er til disposisjon. Oppgavene er samlet under disse seks hovedområdene 

 

Behandling av planen i Mellomkirkelig Råd og Samisk kirkeråd. 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd er ikke i samme grad som Kirkerådet 

forvaltningsorgan, de er opprettet som fagorganer. Deres mandater medfører at deres 

virksomhet i sterkere grad preges av eksterne relasjoner.  

I rådsbehandlingen ble det vedtatt resultatmål innenfor følgende hovedmål: 

 

MKR: 1.3, 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 – 3.3, 6.1 - 6.2.  

SKR: 1.2, 2.1 - 2.4,  2.6,  3.1 - 3.3,  4.1 - 4.2 og  6.1 - 6.2. 

 

Utdrag av protokoll fra rådsmøtenes behandling av planen: 

 

MKR 37/14 Årsplan 2015 

 

MKR har oppgaver innenfor  

 

MKRs behandling: 

 

Innholdet i årsplanen bygger på «Visjonsdokument for Den norske kyrkja 2015-2018». 

Bemerkning fra saksordfører: Dette var den eneste saken på nynorsk på KM, men 

innholdet i dette dokumentet er skrevet på bokmål, men burde vært på nynorsk. 
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Ellers stor og almen tilslutning til dokumentets form og innhold. Rådet bemerket at 

Kirkemøtets visjonsdokument er godt egnet som utgangspunkt for målformuleringer og 

årsplanlegging.  

 

MKR-37/14 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd godkjenner planen for avdeling for økumenikk og internasjonale 

spørsmål for 2015 og oversender den til Kirkerådet for endelig vedtak. 

 

MKR har oppgaver innenfor hovedmål: 

 

SKR 35/14 Årsplan 2015 

  

Sammendrag  
Årsplan for Samisk kirkeråd (SKR) er utarbeidet med utgangspunkt i formatet til 

Visjonsdokumentet som Kirkemøtet vedtok i 2014. Føringene i Strategiplan for samisk 

kirkeliv er lagt til grunn, jf. sak SKR 33/14. SKRs årsplan vil tilpasses en samlet årsplan 

for De sentralkirkelige råd i forbindelse med at Kirkerådet vedtar sin årsplan over nyttår  

Årsplanen er tilpasset de økonomiske rammer som forventes vedtatt av Kirkerådet, og av 

SKR i fordelingen av OVF-midler. Det må tas forbehold om at staten bevilger 

omstillingsmidler på kr 16 000 000 i 2015 for å følge opp forvaltningsreformen. Blir 

disse midlene ikke tildelt må saken behandles på nytt.  

 

Vedtak  
Under forutsetning av at staten bevilger omstillingsmidler til Den norske kirke vedtar 

Samisk kirkeråd det fremlagte reviderte forslaget til årsplan for rådets arbeid i 2015. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

De enkelte delmål og tiltak i planen er utarbeidet innenfor den økonomiske ramme som 

ble vedtatt i budsjett for 2015, jf. KR 62/14. 

 

Gjennomføring av årsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av årsrapport for 2015. 


