
Strategisk mål: Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert 

Resultatmål 
1. Oppslutning om kirkevalg opprettholdes   2. Kirkemøtet vedtar ny kirkeordning   3. Kvalitet og anvendelse av 

eget statistikkmateriale øker  4. Effektiv styringsstruktur 

Resultatindikatorer:  

 

1.   Valgdeltakelse   2. Antall høringssvar  3. Differanse i data mellom SSB og medlemsregister minker/Antall 

henvisninger til kirkelig statistikk i media  4.  Reduksjon i administrative kostnader 

 

 
Resultatmål 5.1 Oppslutning om kirkevalg opprettholdes 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER TILTAK ANSVAR 

Kirkens medlemmer ser viktigheten av å stemme Utarbeide overordnet kommunikasjonsstrategi og –plan. Kom 

Hensiktsmessig gjennomføring av valget 
Prosjektplan med tidsfrister og ansvarsområder utarbeides og overholdes. 
Valgregler vedtas og valghåndbok og opplæringsplan utarbeides. 

KIO 

Kirken har arenaer for ungdomsdemokrati Videreutvikle arbeid med stimulering av ungdomsdemokratiet lokalt, regionalt og nasjonalt. MU/KIO 

Livskraftig samisk kirkeliv Opprettelse av samisk valgmøte. SKR 

 
Resultatmål 5.2  Kirkemøtet vedtar ny kirkeordning 

Berørte organer og instanser opplever 
høringsdokumentet relevant og sin stemme hørt 

Legge til rette for hensiktsmessig høringsprosess om ny kirkeordning. 
Utvikle høringsdokument. 
Samisk kirkeliv ivaretas. 
Videreutvikle strukturer for alternative menighetsdannelser i ny kirkeordning. 

KIO 
 
KIO/SKR 
KIO/MU 

Kirkens omdømme blir ivaretatt 
Følge opp vedtakene fra Kirkemøtets behandling av veivalg for fremtidig kirkeordning. 
Utvikle mediestrategi for å møte/balansere fokus på kirkens internorganisering/oppdrag. 

KIO 
Kom/KIO 

 
Resultatmål 5.3:  Kvalitet og anvendelse av eget statistikkmateriale øker 

Brukerne nyttiggjør seg tallmaterialet  Utarbeide målrettede analyser, presentasjoner og evalueringer. KIO 

Ansatte registrerer korrekt i medlemsregisteret 
Gjennomføre kurs for ulike målgrupper i kirken. 
Forsterke tekniske og forvaltningsmessige løsninger, herunder system for tilgangskontroll og avviks-
/rapporteringssystem. 

KIO 



Informasjonssikkerhet og personvern ivaretas 
Gjennomgå og tilpasse alle rutiner og ansvarsforhold i tråd med EUs personvernforordning. 
Etablere et nasjonalt personvernombud. 

KIO 

 
Resultatmål 5.4  Effektiv styringsstruktur 

Den norske kirke er én virksomhet i praksis Utvikle felles plan-, styrings-og rapporteringssystem for hele Den norske kirke.  Adm 

God IKT-støtte Nyorganisering av selskapsstruktur, ny forretningsmodell og styringssystem for IKT-arbeidet.  Adm 

Solide forberedelser til ny kirkeordning Iverksette analyseprosjekt på kostnadsstrukturen i Den norske kirke. Adm 

Optimal utnyttelse av økonomiske rammer 

Revidering av budsjett og regnskapsprosesser. 
Prosjekt for å øke inntekter. 
Iverksette arbeid med å bedre kapitalforvaltningen. 
Igangsette prosess for arbeid med fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene. 

Adm 

Hensiktsmessig organisering av 
arbeidsfunksjoner 

Videreføre effektiviseringsutvalgets arbeid med organisering av merkantile funksjoner. 
Gjennomgang av organisering av fagressurser KR/BDR. 

Adm 
MU 

Helhetlig intern kommunikasjon blir ivaretatt Utarbeide tiltak for å få alle ansatte og frivillige på intranettet Kirkebakken. Kom/Adm 

 

 


