
Strategimål Hovedmål Resultatmål

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.1 Gudstjenesten gir et møte med 

det hellige, med Gud

Gudstjenestedeltakerne opplever 

gudstjenesten som et møte med 

Gud. 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.1 Gudstjenesten gir et møte med 

det hellige, med Gud

Økt gudstjenestedeltakelse.

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.2 Gudstjenesten er et åpent, 

deltakende og inkluderende 

fellesskap.

Flere opplever at salmene inkluderer 

deres egen livssituasjon i takk, bønn 

og klage til Gud.  

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.2 Gudstjenesten er et åpent, 

deltakende og inkluderende 

fellesskap.

Tilgjengelige liturgier og salmer på 

samiske språk. Tilgjengelig koralbok 

for Salbmagirji I og SG II. Flere 

menigheter inkluderer samisk språk i 

gudstjenestelivet.

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.3 Gudstjenesten knytter oss til 

hele den verdensvide kirken

Alle Dnk- menigheter deltar i 

reformasjonsmarkeringen 

Reformasjonsmarkeringen i Norge 

blir økumenisk.

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.4 Kirken har viglser som feirer 

kjærligheten og ber om Guds 

velsignelse over samlivet

Par som vies eller ber om forbønn 

for sitt ekteskap opplever kirkens 

liturgier som meningsfulle og 

trosstyrkende.  

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.5 Kirken lar etterlatte møte 

omsorg og få oppleve en verdig 

gravferd der de får legge den døde i 

Guds hender.

Kirkelig ansatte med plass i 

kommunale kriseteam har god 

kompetanse og rolleforståelse

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.6 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for ulike 

kunst- og kulturinntrykk.

Gudstjenestedeltakere opplever 

større gjenkjennelse og en bedre 

balanse mellom fasthet og variasjon i 

den liturgiske musikken. At flere 

barn og unge bidrar i gudstjenestene 

med sang og orgelspill. 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.6 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for ulike 

kunst- og kulturinntrykk.

Samisk salmesangtradisjon som  en 

tradisjonell samisk musikkform er 

anerkjent og styrket. 

Det er utviklet arenaer for dialog og 

samtale om samisk kirkemusikk.

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.6 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for ulike 

kunst- og kulturinntrykk.

At kirken gir rom og bedre forståelse 

for film og fortellerkunst.

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.6 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for ulike 

kunst- og kulturinntrykk.

Barn og unge møter bredde i 

musikkuttrykk og lærer salmer og 

 sanger gjennom trosopplæringen.  
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1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.6 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for ulike 

kunst- og kulturinntrykk.

Trosopplæringstiltak skjer i samvirke 

med kirkens musikkarbeid for barn 

og unge.

1. Gudstjenestelivet blomstrer 1.6 Kirken ivaretar og fornyer 

kirkemusikken og gir rom for ulike 

kunst- og kulturinntrykk.

Barn og unge opplever scenekunst i 

kirkerommet gjennom prosjektet 

«Forestillinger om nåde»

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.1 Medlemmer i Den norske kirke 

døper barna sine

Høy oppmerksomhet og økt 

kunnskap hos kirkens ansatte og i 

kirkens styrende organer om dåpens 

innhold og om utviklingen når det 

gjelder oppslutning om dåp. Samiske 

dåpstradisjoner  bevares og styrkes.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.1 Medlemmer i Den norske kirke 

døper barna sine

God kvalitet i menighetenes 

dåpsarbeid og informasjon om 

dåpen Gjennom ulike 

kommunikasjonstiltak vise frem 

betydning av dåp og trosopplæring

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.1 Medlemmer i Den norske kirke 

døper barna sine

At medlemmer opplever 

dåpsliturgien som vakker og 

meningsfull og uttrykk for 

økumenisk-luthersk tro.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.2 Alle døpte og tilhørende i 

alderen 0−18 år blir invitert til 

trosopplæring som gjør at de føler 

seg hjemme i kirken, og som gir 

kunnskap om kristen tro

Trosopplæringen er en integrert del 

av menighetens virksomhet i godt 

samvirke med kirkens og 

organisasjonenes øvrige barne- og 

ungdomsarbeid.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.2 Alle døpte og tilhørende i 

alderen 0−18 år blir invitert til 

trosopplæring som gjør at de føler 

seg hjemme i kirken, og som gir 

kunnskap om kristen tro

 Flere tilbud og økt deltakelse på 

trosopplæringstiltak, med vekt på 

ungdomsfasen.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.2 Alle døpte og tilhørende i 

alderen 0−18 år blir invitert til 

trosopplæring som gjør at de føler 

seg hjemme i kirken, og som gir 

kunnskap om kristen tro

Vise kirkens som en aktuell og 

relevant aktør i unge menneskers 

hverdagsliv

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.3 Konfirmasjonstiden gir næring til 

tro og liv

Samisk konfirmantleir som et 

landsdekkende tiltak er godt kjent i 

alle menigheter i landet.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.3 Konfirmasjonstiden gir næring til 

tro og liv

Kirkens konfirmantarbeid holder god 

kvalitet og utvikles og fornyes 

kontinuerlig.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.3 Konfirmasjonstiden gir næring til 

tro og liv

Konfirmantplanen er en vesentlig og 

integrert del av menighetens 

trosopplæringsplan. 
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2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.3 Konfirmasjonstiden gir næring til 

tro og liv

Høy oppslutning om konfirmasjon i 

Den norske kirke

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.3 Konfirmasjonstiden gir næring til 

tro og liv

Konfirmantene utrustes til tro og 

tjeneste gjennom solidaritet og 

dialog.  

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.3 Konfirmasjonstiden gir næring til 

tro og liv

100 års markeringen av samenes 

første landsmøte brukes som en 

inngangsport for å lære konfirmater 

som samenes historie, kristne 

tradisjoner og samfunn. 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.4 Aldersgruppen 18−30 år erfarer 

at kirken er relevant, livsnær og 

tilgjengelig. 

Etablere møteplasser for og med 

unge voksne.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.4 Aldersgruppen 18−30 år erfarer 

at kirken er relevant, livsnær og 

tilgjengelig. 

Samlingsbasert samisk 

ungdomsarbeid for Den norske kirke 

er videreutviklet i samarbeid med 

menigheter og bispedømmer

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.4 Aldersgruppen 18−30 år erfarer 

at kirken er relevant, livsnær og 

tilgjengelig. 

Skape, planlegge og gjennomføre 

tiltak som er rettet mot denne 

gruppen, hovedsakelig på nettsider/i 

sosiale medier

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.5 Kirken har trosopplæring for 

voksne. 

Alle menigheter gjennomfører tiltak 

som setter dåpens innhold på 

dagsorden for voksne.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.5 Kirken har trosopplæring for 

voksne. 

Alle som er konfirmantforeldre i 

2017 deltar på temasamling om 

nåde.

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.5 Kirken har trosopplæring for 

voksne. 

Kirkens medlemmer ser seg som del 

av et europeisk og internasjonalt 

kirkefellesskap.

Bevisstgjøring på protestantisk kirke 

og misjons samfunnsbetydning i 

forbindelse med 2017-markeingen

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.6 Samisk kirkeliv er livskraftig og 

likeverdig, og samisk språk og kultur 

blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

Samiske trosopplæringsressurser er 

kjent og brukes i trosopplæring over 

hele landet. 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.6 Samisk kirkeliv er livskraftig og 

likeverdig, og samisk språk og kultur 

blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

Nye samiske salmer tas i bruk.
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2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.6 Samisk kirkeliv er livskraftig og 

likeverdig, og samisk språk og kultur 

blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

Strategiplan for samisk kirkeliv er 

implementert som 

styringsdokument for alle landets 

bispedømmer. Plan for samisk 

trosopplæring er implementert i 

menigheter der det bor samer. 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.6 Samisk kirkeliv er livskraftig og 

likeverdig, og samisk språk og kultur 

blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

Kirken har en naturlig og viktig plass 

i feiringen av 100-års jubileet for 

samenes første landsmøte (Tråante 

2017).

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.6 Samisk kirkeliv er livskraftig og 

likeverdig, og samisk språk og kultur 

blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

Bidra til at samisk kirkeliv profileres 

sterkere i media og internt i kirken

2. Flere søker dåp og trosopplæring 2.7 Kvensk språk og kultur blir 

ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen.

Nye kvenske salmer tas i bruk. 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.1  I samarbeid mellom menigheter 

og diakonale institusjoner fremmer 

kirken omsorg, verdighet og respekt.

Kirke-helsesamarbeidet er 

videreutviklet i samhandling med 

diakonale institusjoner med særlig 

fokus på verdier og prioritering og på 

bioteknologi og bioetikk

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.1  I samarbeid mellom menigheter 

og diakonale institusjoner fremmer 

kirken omsorg, verdighet og respekt.

Diakonien er en synlig del av 

reformasjonsjubileet

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.1  I samarbeid mellom menigheter 

og diakonale institusjoner fremmer 

kirken omsorg, verdighet og respekt.

Gjennom et strategisk og tydelig 

kommunikasjonsarbeid vise frem 

Dnk som en relevant aktør både i 

samfunnet - i samarbeid med 

myndigheter, livssynssamfunn, 

kulturliv og ulike organisasjoner

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.2 Kirken fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter og 

respekt for skaperverket.

Kirken bidrar til en rettferdig 

flyktningepolitikk i Norge og Europa

Kirken bidrar til å realisere FNs 

bærekraftsmål

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.2 Kirken fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter og 

respekt for skaperverket.

Kirken bidrar til å sikre tros-og 

livssynsfrihet og beskytte 

minoriteter

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.2 Kirken fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter og 

respekt for skaperverket.

Kirken bidrar til å realisere FNs 

bærekraftmål

Kirkerådet: Plan 2017 Til KR-møtet desember 2016 side 4 av 8



Strategimål Hovedmål Resultatmål

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.2 Kirken fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter og 

respekt for skaperverket.

Kirken har bidratt til respekt for 

skaperverket i forbindelse med 

Stortingsvalget

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.2 Kirken fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter og 

respekt for skaperverket.

Kirkens klimafotavtrykk reduseres

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.2 Kirken fremmer menneskeverd, 

fred, menneskerettigheter og 

respekt for skaperverket.

Samisk-/urfolksrelatert 

forsoningsarbeid i menneskerettslig, 

urfolksrettslig og dialogteologisk 

perspektiv er satt på dagsordenen i 

samarbeid med 

nasjonale/internasjonale aktører.  

Barnekonvensjonens 

urfolksparagrafer er implementert i 

kirkens virksomhet.

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.3 Misjon er del av menighetens 

identitet og  et uttrykk for at Gud 

har gjort oss til sine sendebud.

Sammen med det globale 

kirkefellesskapet utfører Dnk sitt 

misjonsoppdrag

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.4 Kirken er en relevant aktør i 

mediesamfunnet.

Bygge internkultur i hele Dnk for stå 

sterkere utad

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.4 Kirken er en relevant aktør i 

mediesamfunnet.

Styrke medlemmers forhold til 

kirken og vise kirken som en relevant 

aktør i i vanlige menneskers liv og 

hverdag

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.4 Kirken er en relevant aktør i 

mediesamfunnet.

Gi kirkefremmede som ønsker en 

tilhørighet en bedre kontakt med 

kirken 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.5 Kirken er en tydelig og 

konstruktiv aktør i det norske 

samfunnet i samarbeid med 

myndigheter, livssynssamfunn, 

kulturliv og ulike organisasjoner

Kirken deltar konstruktivt i dialogene 

om ny tros-og livssynslovgivning

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.5 Kirken er en tydelig og 

konstruktiv aktør i det norske 

samfunnet i samarbeid med 

myndigheter, livssynssamfunn, 

kulturliv og ulike organisasjoner

Kirken er en konstruktiv aktør i lokalt 

arbeid for integrering av flyktninger 

og migranter gjennom 

prosjektarbeid og oppfølging av 

avtalen med UDI

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.5 Kirken er en tydelig og 

konstruktiv aktør i det norske 

samfunnet i samarbeid med 

myndigheter, livssynssamfunn, 

kulturliv og ulike organisasjoner

Nytt lovverk er implmentert i kirkens 

arbeid på feltet kjønn og likestilling 

og det er et særlig fokus på 

ungdomskulturen
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3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.5 Kirken er en tydelig og 

konstruktiv aktør i det norske 

samfunnet i samarbeid med 

myndigheter, livssynssamfunn, 

kulturliv og ulike organisasjoner

Kirken er en profesjonell 

samarbeidspartner som bidrar med 

sin fagkompetanse og læring i skole 

og barnehage. 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.6 De som er nye i Norge, finner sin 

plass i menighetene i Den norske 

kirke eller i sine egne trossamfunn.

Tema "Migrantmenigheter og deres 

forhold til kirken" har fått en 

oppfølgingsplan

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.6 De som er nye i Norge, finner sin 

plass i menighetene i Den norske 

kirke eller i sine egne trossamfunn.

Avklaring om hvorledes kristne 

innvandrere og migrantmenigheter 

inkluderes og/eller samarbeider i 

Dnk

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  3.7 Kirken legger vekt på 

religionsdialog.

Kirkelige dialogsentre bygges gradvis 

ut i alle bispedømmene

Kompetanseløft om religionsdialog i 

kirken

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.1 Kirken inspirerer til deltakelse og 

sikrer gode arbeidsforhold for 

frivillige og tilsatte. 

Det skaffes ny innsikt i hvorfor unge 

søker/ikke søker kirkelig 

utdanninger. Dette er særlig viktig i 

lys av situasjonen og av 2017 

situasjonen

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.1 Kirken inspirerer til deltakelse og 

sikrer gode arbeidsforhold for 

frivillige og tilsatte. 

Det utvikles flere kampanjer for å 

styrke rekrutteringen

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.1 Kirken inspirerer til deltakelse og 

sikrer gode arbeidsforhold for 

frivillige og tilsatte. 

Kirken blir et enda bedre sted å 

arbeide

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.2 Kirken styrker rekruttering til 

kirkelig tjeneste i samarbeid med 

barne- og ungdomsorganisasjonene 

og utdanningsinstitusjoner.

Etablere "Veien til vigslet tjeneste" 

(BM, jfr KM sak 7/15)

Utrede alternative veier til 

katekettjeneste (KM sak 7/15). 

Innsats på dette området krever 

tilføring av friske midler.

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.2 Kirken styrker rekruttering til 

kirkelig tjeneste i samarbeid med 

barne- og ungdomsorganisasjonene 

og utdanningsinstitusjoner.

Kirken styrker rekrutteringen til 

kirkemusikktjenesten.  

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.2 Kirken styrker rekruttering til 

kirkelig tjeneste i samarbeid med 

barne- og ungdomsorganisasjonene 

og utdanningsinstitusjoner.

Kirkens trosopplæring og barne- og 

ungdomsarbeid gir kunnskap om 

kirken som arbeidssted og motiverer 

til å gå inn i kirkelig tjeneste.

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.2 Kirken styrker rekruttering til 

kirkelig tjeneste i samarbeid med 

barne- og ungdomsorganisasjonene 

og utdanningsinstitusjoner.

På disse punktene trengs et større 

arbeid, noe som forutsetter tilføring 

av friske midler.
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4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 4.1 Kirken inspirerer til deltakelse og 

sikrer gode arbeidsforhold for 

frivillige og tilsatte.

Det er utviklet  fagveiledning og 

opplæringstilbud som gir relevant  

kompetanse for medarbeidere som 

arbeider / vil arbeide i samisk 

kirkeliv, her under kunnskaper om 

samisk kristendom, kulturforståelse, 

samisk kulturkunnskap og samisk 

språkkompetanse

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.1 Etablering av nytt rettssubjekt Bidra til økt forståelse av endringene 

etter 1. jan 2017 og god infoflyt

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.2 Arbeide med fremtidig 

kirkeordning

Teologi og ekklesiologi  reflekteres 

inn i arbeidet med ny kirkeordning

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.2 Arbeide med fremtidig 

kirkeordning

Utarbeide utkast til ny kirkeordning 

som kan sendes på bred høring i 

2018

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.2 Arbeide med fremtidig 

kirkeordning

Legge til rette for forsøk med 

samordning av lokal ledelse

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.3 Videreutvikle det kirkelige 

demokratiet og forberede Kirkevalg 

2019

Ungdomsdemokratiet har en plass i 

ny kirkeordning. 

Ungdomsdemokratiet i Den norske 

kirke omfatter også samisk 

ungdomdemokrati

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.3 Videreutvikle det kirkelige 

demokratiet og forberede Kirkevalg 

2019

Valgreglene skal være 

hensiktsmessige og bygge opp om et 

kirkelig demokrati med bred 

forankring blant medlemmene

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.3 Videreutvikle det kirkelige 

demokratiet og forberede Kirkevalg 

2019

Regler for utnevning av biskop 

bygger opp om biskopembetet med 

bred forankring i kirkelige organer

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.3 Videreutvikle det kirkelige 

demokratiet og forberede Kirkevalg 

2019

Samisk kirkelig valgmøte etablert til 

Kirkevalg 2019

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.4 Utvikle kirkens medlemsregister 

og elektronisk kirkebok

Gjennomgå og videreutvikle 

styringen av informasjonssikkerhet

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.4 Utvikle kirkens medlemsregister 

og elektronisk kirkebok

Forskrift for medlemsregisteret 

beskriver et tydelig formål for 

registeret, klare hjemler for 

registrering samt klare krav til 

brukere av registeret 

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.4 Utvikle kirkens medlemsregister 

og elektronisk kirkebok

Utvikle og avklare en fremtidig 

strategi for de kirkelige registre
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5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.5. Utvikle felles plan- 

økonomiforvaltning og rapportering 

for hele rettssubjektet Dnk

Alle prosesser i årshjul er 

gjennomført i alle enheter

5. Gjennomføre forvaltningsreformen  5.5 Innføre og ta i bruke nytt 

saksbehandler- og arkivsystem  for 

hele Dnk

Systeme er implementert, opplæring 

gitt og alle byråkraterhar tatt det i 

bruk.

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.1 Fremme økumenisk samarbeid i 

Norge

Reformasjonsmarkeringeni Norge  

blir økumenisk.

Bidra til NKRs jubileumsfeiring

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.2 Fremme økumenisk samarbeid i 

Norden

Nordisk forberedelse til LVFs 

generalforsamling

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.2 Fremme økumenisk samarbeid i 

Norden

Dnk bidrar til at Samiske kirkedager 

2017 oppleves som et felles samis- 

kirkelig arrangement som legitimerer 

og styrker samiske kirketradisjoner.

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.3 Bidra til å fremme europeisk 

økumenisk samarbeid

Dnk bidrar til å styrke samarbeidet 

mellom europeiske kirker

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.4 Bidra til å fremme globalt 

økumenisk samarbeid

Dnk deltar i Pilgrimage of Justice and 

Peace

Dnk uttrykker solidaritet med 

utsatte kristne

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.5 Ivareta Den norske kirkes 

medlemskap i de økumeniske 

organisasjonene

Dnk ivaretar sine 

medlemsskapsforpliktelser i de 

økumeniske organisasjonene og 

bidrar aktivt for å styrke 

organisasjonenes arbeid.

 6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i 

felles vitnesbyrd og oppdrag i verden      

6.6 Styrke Den norske kirkes 

identitet som en luthersk kirke som 

er del av et verdensvidt økumenisk 

fellesskap

Reformasjonsmarkeringen bidar til 

global tilhørighet

Dnk-delegasjon bidrar konstruktivt 

på LVFs generalforsamling
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