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Revisjon av visjonsdokument - "Mer himmel på 
jorda" 
  

 

Sammendrag 
 
Nåværende visjonsdokument gjelder for 2015-2018. Det legges opp til ny behandling av 
visjonsdokumentet gjeldende fra 2019-2021 på Kirkemøtet 2019. Det foreslås at det gjøres en mindre 
revisjon av gjeldende visjonsdokument. 
 
Kirkerådet vil behandle saken på møtet i januar 2018 og det foreligger et forslag til et nytt 
visjonsdokument som Samisk kirkeråd får mulighet til å gi tilbakemeldinger på ved nåværende 
tidspunkt.  
 
Det foreslås en administrativ høring, og saken er nylig sendt ut til alle avdelingene i Kirkerådet og til 
bispedømmene. Det er likevel ønskelig at Samisk kirkeråd gir sine tilbakemeldinger som kan 
viderebringes av generalsekretæren inn i arbeidet med sakspapir til Kirkemøtet. 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
1. Samisk kirkeråd har følgende innspill til visjonsdokumentet: 
- 
 
2. Samisk kirkeråd gir Samisk kirkeråds arbeidsutvalg mandat til å arbeide videre med 
visjonsdokumentet  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkemøtet 2018 skal revidere nytt visjonsdokument for Den norske kirke som skal gjelde fra 2019-
2021. Kirkerådet har bedt Kirkerådets sekretariat om å komme med innspill til dokumentet som er 
berammet behandling i januar 2017.  
 
Samisk kirkeråds sekretariat ser imidlertid at det kan være hensiktsmessig å be om innspill fra det 
valgte rådet for den videre behandlingen.  
 
Samisk kirkeråd bes også merke seg at visjonsdokumentet er relevant i behandlingen av Strategiplan 
for samisk kirkeliv.  
 
 
 
Følgende bestilling er sendt til bispedømmene:  
 
 

Nåværende visjonsdokument gjelder for 2015-2018, derfor skal en revisjon av dokumentet opp 
på KM 2018 for å kunne gjelde fra 2019. Direktørens forslag er å legge opp til en fast revisjon av 
visjonsdokumentet på det andre kirkemøtet i hver valgperiode. Da kan de valgte medlemmene 
være med å påvirke visjon og strategier i egen periode, samtidig som de har et års erfaring bak 
seg. Dermed foreslås denne revisjonen gjelde for tre år 2019-2021. 
 
Kirkerådets direktør vil sterkt anbefale at vi søker å avgrense revisjonen til det mest nødvendige, 
av flere årsaker. Vi er inne i store endringer, og en tung revisjon bør skje når vi har flere kjente 
premisser. Kontinuitet er også et viktig anliggende i omstillingsperioden.  Videre synes ‘Mer 
himmel på jorda’ å fungere relativt bra som overordnet dokument - med lokale tilpasninger. 
Dessuten bør en mer omfattende revisjon starte såpass tidlig at de valgte rådene kan behandle 
en høring. 
 
Med bakgrunn i dette legges det nå opp til en begrenset og administrativ behandling som 
grunnlag for sakspapir til Kirkerådets møte 25-26 januar 2018: 

- Første del i nåværende visjonsdokument dvs frem til «I perioden 2015 – 2018 vil vi at» 
beholdes slik den er.  

- De strategiske målene med underpunkter beholdes i utstrakt grad, og/eller justeres og 
suppleres der det vurderes nødvendig. 

- Arket med resultatmål, nøkkelindikatorer og datagrunnlag revideres basert på erfaringer 
fra arbeidet med virksomhetsplaner og årsrapport de siste årene. Begrensningen her 
ligger naturligvis i hva som er mulig å fremskaffe av datagrunnlag. 

 
Prosessen har startet med informasjon og workshop under Styringssamtale 2 på Modum 25 okt. 
Vurderingen er at innspillene fra gruppearbeidet ikke er tilstrekkelig til å sende ut et helhetlig 
forslag til revidert visjonsdokument, og at det er mer hensiktsmessig å be om en systematisk 
tilbakemelding fra alle bispedømmer og avdelinger i KR før et nytt forslag utarbeides. Notater fra 
gruppearbeidet inneholder relevante og nyttige forslag og innspill, og er vedlagt. 
 
Dere bes sette opp en liten prosess internt, gjerne involvere prostene om det anses 
hensiktsmessig. Her er noen generelle rammer: 



  
- Mål og underpunkt skal være overordnede og generelle, men (noen) også spesifikke nok 

til at de kan forandres hvert 4. (nå om 3) år. 
- De 4 strategiske mål suppleres med ett som foreslås hete Den norske kirke er demokratisk 

og funksjonelt organisert, og omhandler kirkevalg, organisering og styring av kirken. For å 
gi en ide om hvordan det kan anvendes, er dette punktet slik det fremstår i kirkerådets 
årsplan for 2018 vedlagt. 

- Selv om vi inkluderer et punkt 5 skal omfanget være det samme, dvs at noe må 
omformuleres/utelates eller settes opp på en annen måte. 

- Ta hensyn til det som er uttrykt i første del – under bekjennende, åpen, tjenende og 
misjonerende – anliggende som er dekket der behøver ikke gjentas. 

- Vi fortsetter med bruk av presensform og hele setninger. 
- Lag et systematisk oppsett med henvisning til nr og bokstav. (Se vedlegg: 

Visjonsdokument til revisjon med bokst og avst) 
 

 
Høringsoppgaver: 
 

1. Vurder formuleringen av hvert enkelt strategisk mål og kom evt med forslag til endring og 
kort begrunnelse. 

2. Se på punkt for punkt under målet og vurder helheten, de enkelte punkt og 
formuleringene. Gi forslag til endringer og korte kommentarer. 

3. Vurder resultatmålene under hvert strategisk mål og kom med forslag til evt endringer og 
tilleggspunkter. Både antall resultatmål og nøkkelindikatorer kan økes hvis vi har 
muligheter for å finne relevant datagrunnlag. I Word-dokumentet vedlagt er forslag fra 
KRs årsplan inkludert. 

 
 
 

 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 
Ingen ekstraordinære økonomiske og administrative konsekvenser på nåværende tidspunkt i 
prosessen.  
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