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Mål og resultatstyring 2015 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Referanser: KM 07/14, KR 42/14   

Saksdokument: 

KR 16.1/15 Mål og indikatorer for 2014 – Kirkerådet og bispedømmerådene 

KR 16.2/15 Mål og resultatindikator for 2015 vedtatt i KR 26.-27. sept. 2014 – KR 42/14 

 

Resultatmål og indikatorer for Kirkevalget 2015 

 

Sammendrag  

Kirkerådet behandlet oppfølgingen av visjonsdokumentet for Den norske kirke 2015-

2018 i sak KM 07/14 på sitt møte 26.-27. september 2014. 

Kirkerådet godkjente de resultatmål og nøkkelindikatorer som var foreslått for de fire 

strategiske målene som Kirkemøtet vedtok.  Målene er innarbeidet i tildelingsbrevene til 

Kirkerådet og bispedømmerådet fra departementet for 2015.  

Da saken ble behandlet ble det ikke tatt hensyn til at det for Kirkevalget 2015 også er 

behov for å fastsette resultatmål og indikatorer. Dette er mål som kun gjelder for ett år, 

første år i fireårsperioden.  

Denne saken tar opp dette behovet og inneholder forslag om resultatmål og indikatorer 

for Kirkevalget inneværende år. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kirkerådet godkjenner at nøkkelindikatorene for Kirkevalget 2015 skal være: 

 

- Valgdeltakelse 

- Kjønnsfordeling i valgte råd 

 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 16/15 
Oslo, 19. mars 2015 
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Saksorientering  

 

Da Kulturdepartementet og Kirkerådet arbeidet med oppfølging av delmål, som 

departementet fastsatte i 2014, ble det fastsatt resultatmål og nøkkelindikator for alle 

delmålene: 

- Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke 

- Den norske kirke skal ha en bredde og oppslutning som bekrefter dens karakter 

som folkekirke 

- Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby 

trosopplæring til alle døpte barn 

- Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og 

verdier 

 

Demokratireformen ble satt i gang i 2009. Valgperioden var 2 år, så var det nytt valg i 

2011.   

 

Ved Kirkevalget i 2011var målformulering, styringsparametere og indikator for valget 

vedlegg til tildelingsbrevet. Følgende gjaldt den gang: 

 

VEDLEGG 1 - Mål, styringsparametre og resultatindikatorer for bevilgningene under kap. 1590 

Kirkelig administrasjon i 2011 

  Målformulering: Styringsparametere: Indikator: 
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Videreføring av demokratireformen i 

Den norske kirke, herunder 

evaluering av kirkevalgene i 2009, jf. 

den politiske avtalen 10. april 2008 

om forholdet mellom staten og Den 

norske kirke, St.meld. nr. 17 (2007-

2008) Staten og Den norske kirke og 

Innst. S. nr. 287 (2007-2008). Målet 

for demokratireformen er at kirkens 

organer får en sterkere demokratisk 

legitimitet og forankring blant 

kirkemedlemmene. 

Etablering av reelle 

valgmuligheter 

Sikre tilstrekkelig bredde mtp 

kjønn (min 40 % av hvert kjønn), 

alder (min 20 % under 30), 

geografi (skjønn) og 

holdningsrepresentativitet 

(skjønn) i nominasjonsfasen 

Kirkevalg samtidig 

med offentlige valg 

Antall stemmesteder kirkelige valg 

mot antall stemmekretser 

kommune- og fylkestingsvalg 

Valgdeltakelse 

Valgoppslutning i antall stemmer 

og % ved henholdsvis 

bispedømme- og 

menighetsrådsvalget 2011 

Forsøk med ulike 

valgordninger til 

bispedømmeråd/ 

Kirkemøte 

Er fastsatt ved regler. 55 (ca. 

71 %) av 77 leke medlemmer 

velges direkte, 22 (ca. 29 %) 

velges indirekte 

 

 

 

Etter Kirkevalget i 2009 og 2011 ble det foretatt en grundig evaluering.  

 

Kirkemøtet har vedtatt nye valgregler for Kirkevalget i år.   
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Det er nå etablert reelle valgmuligheter, gjennom endring av valgreglene. Det er videre 

vedtatt at valget skal avholdes samtidig med offentlige valg, og det er vedtatt ny 

valgordning til bispedømmeråd/Kirkemøtet.   

 

Det er derfor ikke behov for å ha så mange indikatorer i 2015 som i 2011.  

 

Kirkerådet vedtok i sak 3/15 følgende hovedmål og resultatmål for Kirkevalget 2015: 

 

 

HOVEDMÅL (KM) 

 

RESULTAT - MÅL 

 

5.4 

Videreutvikle 

demokratiet og 

gjennomføre Kirkevalg 

2015 

Velgere har reelle valgmuligheter  

 

Forholdstallsvalg integreres på en god måte i valget 

 

Valgavvikling parallelt med offentlige valg skjer på en best 

mulig måte 

 

Økt deltagelse i ungdomsdemokratiet lokalt, regionalt og 

nasjonalt. 

 

Ungdomsdemokratiet har en plass i ny kirkeordning (jfr. 

UKM 07/12). 

 

Flere unge deltar i kirkevalget 2015. 

 

 

I tråd med intensjonene om å forenkle rapporteringen foreslås det derfor at 

nøkkelindikatorene for Kirkevalget blir: 

- Valgdeltakelse 

- Kjønnsfordeling i valgte råd 

 

Både valgdeltakelse og kjønnsfordeling vil gjelde for både valg til 

bispedømmeråd/Kirkemøtet og valg til menighetsråd. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Opptelling av valglister og utregning av valgdeltakelse er gjort også ved tidligere valg. 

Det samme gjelder utregning av kjønnsfordeling i rådene. 

 

Saken innebærer derfor ikke økte utgifter. 


