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Bekjennende Åpen Tjenende Misjonerende

Strategiske mål: Resultatmål: Nøkkelindikator: Datagrunnlag:

Oppslutningen om gudstjenestene øker. Gudstjenestedeltakelse
Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Gudstjenestetilbudet holdes oppe. Gudstjenestefrekvens 
Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Flere velger kirkelig vigsel. Antall vigsler Medlemsregisteret

Oppslutningen om kirkelig gravferds 

holdes oppe.
Antall kirkelige gravferder

Medlemsregisteret/ menighetenes 

årsstatistikk

Kirken gir rom for ulike kunst- og 

kulturuttrykk.
Antall konserter og kulturarrangement i kirkene

Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Flere menigheter inkluderer samisk språk i 

gudstjenestelivet.       

Antall menigheter som inkluderer samisk språk 

i lokal gudstjenesteordning                  

Menighetenes årsstatistikk/ 

fagsystemer

Gudstjenesten knytter oss til den 

verdensvide kirken.
Antall økumeniske gudstjenester Menighetenes årsstatistikk

Oppslutningen om dåp øker. Døpte av tilhørende barn Medlemsregisteret

Omfanget i trosopplæringstilbudet øker. Gjennomsnittlig timetilbud i menighetene Rapporteringssystem - trosopplæring

Oppslutningen om trosopplæringstiltakene 

øker.
Deltakerandel i utvalgte, landsomfattende tiltak Rapporteringssystem - trosopplæring

Oppslutningen om konfirmasjon holdes 

oppe.
Konfirmerte av døpte 15-åringer. Medlemsregisteret

Flere menigheter utvikler plan for diakoni. Andel menigheter med plan for diakoni
Rapportering fra biskoper/ 

bispedømmeråd

Flere menigheter blir Grønn menighet. Antall Grønne menigheter Rapportering fra KR

Flere menigheter er engasjert for misjon. Antall menigheter med inngått misjonsavtale Rapportering fra KR

Arbeid med religionsdialog styrkes. Antall arenaer for religionsdialog Rapportering fra bispedømmeråd

Kirken blir mer tilgjengelig på Internett. Antall treff på nettsider Rapportering fra webportal

Samarbeidet kirke/skole styrkes. Antall barnehage- og skolegudstjenester Menighetenes årstatistikk

Rekruttering til vigslede stillinger styrkes. Antall vigslinger
Rapportering fra biskoper/ 

bispedømmeråd.
 

Flere engasjeres til frivillig tjeneste i 

kirken.
Antall frivillige

Menighetenes årsstatistikk/ 

fagsystemer

Kirkelige medarbeidere trives i jobben.
Medarbeiderundersøkelser / antall ledige 

stillinger

Rapportering fra bispedømmeråd og 

kirkeråd

Tilbud for unge i menighetene styrkes.
Antall deltakere på tilbud for 13-17 år og 18-30 

år
Menighetenes årsstatistikk

Oppslutning om kirkevalg opprettholdes. Valgdeltakelse Medlemsregisteret

Kirkemøtet vedtar ny kirkeordning. For 2018: Antall høringssvar Rapportering fra KR

Kvaliteten på eget statistikkmateriale øker.
Differanse i data mellom SSB og 

medlemsregisteret SSB og medlemsregisteret

Effektiv styringsstruktur. Reduksjon i administrative kostnader Regnskap for rettssubjektet

SB 10.11.2017

5. Den norske kirke er demokratisk 

og funksjonelt organisert.

4. Flere får lyst til å jobbe i kirka.

Mer himmel på jord
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: 

1. Gudstjenestelivet blomstrer.

3. Folkekirken engasjerer seg i 

samfunnet.

2. Flere søker dåp og trosopplæring.


