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Kirkens Bymisjons strategi 2020–2025 
– Rapport basert på handlingsplaner 

 

Bakgrunn, behov og formål 
Kirkens Bymisjon har en strategi for perioden 2020-2025. I strategien har vi tre 

innsatsområder, og på bakgrunn av disse har alle stiftelser tatt i bruk en felles mal for 

handlingsplan. Vi skal også utarbeide overordnet felles fortelling om og beskrivelse 

av hvordan vi jobber med strategien. 

For å få til dette trenger vi: 

• Felles mål under hvert innsatsområde i strategien  

• En mal for innhenting av informasjon på stiftelsesnivå og avd. Oslo (basert på 

mal for handlingsplan) som stiftelsene bruker hvert år og samlet etter 

strategiperioden.  

• Arbeidsgruppa for strategi i organisasjonen etterspør og samler inn innen 1. mars. 

 

Det er viktig å presisere at det i denne sammenheng skal innhentes informasjon på 

stiftelsesnivå (i Oslo på avdelingsnivå). De ulike virksomhetene, tiltakene, prosjektene 

og avdelingene i stiftelsene rapporterer i mal for handlingsplan del 1 og 2 – og så må 

hver enkelt stiftelse samle dette til en overordnet fortelling for sin stiftelse.  

 

Målet med en felles rapport for Kirkens Bymisjon, er å synliggjøre og beskrive de 

planlagte strategiske satsingene i perioden 2020–2025 og å kunne dokumentere 

måloppnåelse. Rapporten skal kunne kommuniseres og brukes både internt til styrene, 

representantskapene, ansatte og eventuelt i en tilpasset form eksternt bruk til for 

eksempel nettsider og ulike samarbeidspartnere.  

 

Dette notatet gjenspeiler hvilke satsningsområder og felles mål vi som organisasjon 

fokuserer på, og dermed kan samle inn informasjon om med bakgrunn i strategien. 

Grunnlaget for denne utvelgelsen er målbilder og handlingsplaner utarbeidet av alle 

stiftelser og avdelinger i Oslo høsten 2020. Det er arbeidsgruppa for strategi som har 

utarbeidet forslaget som sammenstiller arbeidet fra alle stiftelser.   
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Satsningsområder og felles mål 

Overordnet målbilde 
I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden. Vi har vist 

nestekjærlighet, sørget for inkluderende fellesskap, vernet om skaperverket og kjempet 

for rettferdighet. Kirkens Bymisjon har vist mot og forent krefter med flere for å styrke 

håp. 

 

Bygge fellesskap 
Kirkens Bymisjon identifiserer og svarer opp lokale levekårsutfordringer.  Som en del 

av dette skal vi opprettholde, utvikle og etablere nye møteplasser, aktiviteter og 

kulturtilbud for inkludering, tilhørighet og mestring og hvor det også er rom for 

refleksjon og tro.  Vi skal også være aktivt til stede i nærmiljøer, nabolag og i digitale 

rom.  

 

I Kirkens Bymisjon sine fellesskap skal det være åpenhet for alle og vi skal invitere til 

dialog – også mellom meningsmotstandere. 

 

Styrke bærekraft 
Kirkens Bymisjon skal utvikle bærekraftige tiltak og tilbud, både økonomisk, 

miljømessig og sosialt, samt bidra til en by som gir rom for alle.  

Vi skal ha fokus på miljøvennlige rutiner og bærekraftige løsninger, eks kjøpe brukt 

utstyr, gå for gjenbruk og oppfylle nasjonale og kommunale klima og miljøkrav.  

Vi skal ha brukervennlige lokaler og samlokalisere der det er hensiktsmessig. Vi må 

være konkurransedyktige, ha et høyt faglig nivå og møte reelle behov lokalt. 

Våre tiltak skal være lavterskel og tilgjengelige for alle. Økonomi skal ikke stå i veien 

for deltagelse og involvering, spesielt ikke for barn og unge.  

FNs bærekraftsmål skal styre arbeidet vårt. Kirkens Bymisjon som organisasjon har et 

spesielt fokus på hovedmålene:  

• 1. Redusere fattigdom 

• 10. Mindre ulikhet  

• 17. Samarbeid  

Gjennom samarbeid og samskapning i våre tiltak ønsker vi å utjevne forskjeller, bidra til 

mindre ulikhet og bekjempe fattigdom.  
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Skape bevegelse 
Vi skal mobilisere, samarbeide og samskape med andre. I dette arbeidet må vi jobbe 

for å være den foretrukne samarbeids- og samskapningspartner, både for det 

offentlige, for næringsliv og andre organisasjoner. Sammen med andre aktører 

identifiserer vi udekkede behov og utvikler nye tilbud. Der det er hensiktsmessig trer vi 

til side og lar andre (både det offentlige og andre organisasjoner) utvikle tiltak.  

I dette arbeidet skal vi ha brukerinvolvering, vi må tørre å slippe til og involvere de det 

gjelder i utvikling, drift og gjennomføring av tiltak og prosjekter.  

Vi må protestere mot urett og være synlige i det offentlige rom og delta aktivt i den 

offentlige samfunnsdebatten, både nasjonalt og lokalt. I vårt politiske påvirkningsarbeid 

skal vi være en modig samfunnsaktør og stemme, blant annet gjennom medieutspill, 

kampanjer og høringer. Vi må oppmuntre våre deltagere/brukere til å heve sin stemme, 

spesielt skal vi støtte barn og unge i dette. 

  

Barn og unge i bredden 
Vi skal ha høy bevissthet på og «tenke» barn og unge lokalt og der det er avdekt 

behov, utvikle og skape tiltak og tilbud for barn og unge. Tiltakene må være åpne for 

alle, lavterskel og uavhengig av foreldrenes økonomi.  

Vi skal ha et barneperspektiv i hele bredden av våre tiltak. Dette betyr ikke at alle skal 

ha barn og unge som målgruppe, men ha fokus på barn i livene til våre beboere, 

gjester og deltagere.  

Vi samarbeider med andre for å gjøre byen og lokalmiljøet til et godt sted for barn og 

unge.  

 

Felles mål  
På bakgrunn av satsningsområdene beskrevet over har vi utarbeidet overordnede 

felles mål for hele Kirkens Bymisjon.  
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Mal for innhenting av informasjon  
basert på felles mål 

*) Se veiledning for utfylling under tabellen.  

 

Felles mål: 

• Hva vil vi 
oppnå? 

 

Resultat og evaluering: 

• Hvordan gikk det/nådde vi målene? 

• Hva og hvordan gjorde vi det? 

• I hvilken sammenheng? 

1. Bygge fellesskap  

Etablere tiltak på 
prioriterte områder 
basert på 
kartlegging av lokale 
levekårsutfordringer 
– i nært samarbeid 
med lokalmiljøet. 

 

Videreføre og 
etablere nye 
aktiviteter for å 
skape tilhørighet og 
inkludering. 

 

Være en 
dialogpartner og 
etablere arenaer for 
dialog. 
 
 
 
 

 

Være aktivt til stede 
i nærmiljø, nabolag 
og digitale rom. 
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2. Styrke bærekraft  

Utvikle bærekraftige 
tiltak, økonomisk, 
sosialt og 
miljømessig. 
 
 
 

 

Ha tiltak og 
aktiviteter som ikke 
forutsetter høyt 
forbruk og som er 
tilgjengelige 
uavhengig av 
økonomi. 
 

 

Bidra til en by med 
rom for alle. 
 
 

 

Ha fokus på 
bærekraftsmålene  
1, 10 og 17. 
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3. Skape bevegelse  

Være en 
foretrukken partner 
for samarbeid og 
oppdrag.  

 

Inngå i samarbeid 
og samskapning 
der det er 
formålstjenlig. 

 

Involvere brukere i 
utvikling, drift og 
gjennomføring av 
våre tiltak. 
 

 

Protestere mot urett 
og ha en aktiv og 
synlig stemme i 
samfunnsdebatten. 
 

 

Utvise modighet 
ved aktivt å fronte 
spørsmål/grupper 
som er ekstra utsatt 
i samfunnet. 
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4. Fokus på barn og unge  

Ha fokus på barn og 
unge i alle tilbud og 
aktiviteter og i all 
planlegging. 

 

Bidra til at barn og 
ungdom får like 
muligheter.  

 

Bidra til å gjøre byen 
og lokalmiljøet til et 
godt sted for barn og 
unge.  
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Veiledning til utfylling 

• Dere forteller om det som er relevant, dersom enkelte mål er uaktuelle innenfor 
deres drift, kan dere skrive «ikke relevant».

• I kolonne 2 skal dere skrive hva dere gjorde, hvordan dere gjorde det og i hvilken 
sammenheng - for å nå målene?

• Der det er naturlig skriver dere tall/antall.
• I andre sammenhenger er ikke tall/antall relevant eller nødvendig, men det er mer 

hensiktsmessig med en beskrivelse av hva dere gjorde.

• Vi ønsker at dere til sammen skriver og leverer maks fire sider.

• Det er lov å skrive i stikkordsform.

• Husk igjen; dette er en fortelling på stiftelsesnivå (i Oslo; avdelingsnivå) og et lurt 
tips er å trekke ut og løfte ut hovedpunkter fra rapportene i handlingsplanene (på 
avdeling/ virksomhet/tiltak/prosjektnivå) til stiftelsens fortelling nasjonalt iht 
strategien.

• Se til eksemplet dere har fått for gode tips til hvordan løse utfyllingen.


