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Strategi 2022-2025 – Innledende drøfting 
  

Sammendrag 
Dagens visjons- og strategidokument for Den norske kirke Mer himmel på jord ble 
vedtatt av Kirkemøtet i april 2018 for perioden 2019-2021, og skal derfor revideres 
på Kirkemøte 2021. Kirkerådet ser det som hensiktsmessig å erstatte dette med et 
kort og overordnet strategidokument som gir retning gjennom en prioritering av 
nasjonale satsingsområder for Den norske kirke.  
 
Kirkemøtet 2020 inviteres til en drøfting med sikte på å sirkle inn hvilke 
satsingsområder som er mest aktuelle i årene framover. Kirkerådet ønsker at et nytt 
kirkemøte får anledning til å løfte blikket og drøfte hvilke grep det er nødvendig og 
mulig å gjøre innenfor de rammer og muligheter kirken nå har. 
 
Det legges opp til en høringsprosess på nytt strategidokument i etterkant av 
Kirkerådets møte i juni 2020. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide videre med strategi 2022-2025 som fremmes til 
vedtak for Kirkemøtet i 2021. Komiteenes innspill blir tatt med i den videre 
prosessen. 
 
 
 
 

  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/visjonsdokument/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/visjonsdokument/
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer-2019/arsrapport%202018%20den%20norske%20kirke.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer-2019/arsrapport%202018%20den%20norske%20kirke.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2019/ukm%2008-19%20kirke2030.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2019/ukm%2008-19%20kirke2030.pdf


  

2 
 

Saksorientering 
Dagens visjons- og strategidokument Mer himmel på jord ble vedtatt av Kirkemøtet i 
2018 for perioden 2019-2021. Det ble foreslått at det fremover legges opp til en fast 
revisjon av dokumentet på det andre kirkemøtet i hver valgperiode, slik at de valgte 
medlemmene kan være med å påvirke visjon og strategier i egen periode samtidig 
som de har et års erfaring bak seg. Derfor gjelder nåværende dokument for kun tre år 
og skal revideres på Kirkemøtet i 2021 – for perioden 2022-2025. 
 
Av prioriteringshensyn i 2017 bestemte Kirkerådet at revisjonen ble avgrenset til det 
mest nødvendige, og at et nytt kirkemøte bør ta stilling til helheten i strategiarbeidet 
for Den norske kirke. Derfor ble det ikke gjennomført en høringsprosess, men en 
administrativ behandling i bispedømmerådene og Kirkerådet lå til grunn for 
saksfremlegget i 2018. Denne gangen legger Kirkerådet opp til en innledende 
drøfting på Kirkemøtet i 2020 og en høringsprosess i etterkant. 
 
Nåværende visjons- og strategidokument inneholder både visjon, kjerneord og 
strategiske mål med en rekke underordnede mål og tiltak.  
 
Visjoner bør bli stående over tid og «Mer himmel på jord» synes å fungere nasjonalt 
og er tenkt videreført. Kirkens kjerneoppgaver vil alltid være gudstjenestefeiring, 
undervisning, diakoni og misjon.  Dette står fast og må komme til uttrykk i 
strategien.  
Utover det ønsker Kirkerådet at strategidokumentet skal inneholde strategiske 
satsingsområder for den kommende fireårsperioden. Det er Kirkemøtets oppgave å 
gi retning for en helhetlig prioritering av oppgaver og ressurser. Det nye 
strategidokumentet kan med fordel være kortere og enklere enn dagens. Da vil det bli 
enklere for kirken regionalt og lokalt å utlede egne mål og tiltak basert på denne 
felles overbygningen. 
 
Høringsdokumentet vil bli sendt ut etter Kirkerådets møte 4-5 juni 2020. Det vil 
omfatte struktur og innhold på hele strategidokumentet. På årets Kirkemøte vil det 
særlig bli lagt vekt på hva som skal være nasjonale satsingsområder for Den norske 
kirke i årene fremover. Kirkemøtet inviteres til å løfte blikket og drøfte hvilke grep 
det er nødvendig og mulig å gjøre: Hva er de største utfordringene kirken står 
overfor i neste fireårsperiode, og hva må vi gjøre nå, hva må vi prioritere, hva må vi 
igangsette, hva kan vi prioritere ned, hva må vi endre, for å møte denne utviklingen 
best mulig? 
 
Det vil bli lagt til rette for samtaler om dette temaet i komiteene. Åpningsmøtet og 
flere av sakene vil være relevante som oppspill til denne drøftingen, og det vil være 
en egen plenumssesjon i forkant av komitesamtalene. Notat fra disse vil bli tatt med i 
det videre strategiarbeidet. 
 
Bakgrunnsstoff 
Som vedlegg til saken følger et bakgrunnsnotat hvor det kort redegjøres for det som 
antas å være viktige endringer i samfunnet og kirken i tiden fram mot 2030.  
Fra før har et langsiktig blikk på Den norske kirkes utvikling under overskriften 
«Kirke 2030» vært tema i styringssamtalene med bispedømmene i 2019. Innspill fra 
samtalene er inkludert i Den norske kirkes årsrapport for 2018, som inneholder 
statistikk, analyser og refleksjoner knyttet til hele kirkens virksomhet. Rapporten 
inneholder viktig bakgrunnsmateriale. 
«Kirke 2030» var også tema for en av sakene på Ungdommens kirkemøte i 2019. 
Vedtaket fra Ungdommens kirkemøte er en av referansene til saken. 
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I forbindelse med behandlingen av satsinger i budsjett 2020 vedtok Kirkerådet i sak 
44/19 to egne satsingsområder: Dåp og Kirken på nett og fem fokusområder: 
Rekruttering, diakoni, frivillighet, kirken i det flerkulturelle samfunn, kirke/skole. 
De vedtatte satsingene vil berøre hele Den norske kirke og krever god planlegging og 
lang gjennomføringsperiode. Fokusområdene vil primært berøre rettssubjektet og 
særlig bispedømmerådene og Kirkerådet, og kan lede fram til større satsinger. 
 
Blant annet med utgangspunkt i disse beskrivelsene bes Kirkemøtet å starte arbeidet 
med å drøfte hva som skal være viktige satsingsområder for Den norske kirke i årene 
fremover. 
 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Strategidokumentet med satsingsområder som vedtas i 2021 kan få økonomiske og 
administrative konsekvenser som må innarbeides i kommende budsjetter. 
 
 
 
 
 


