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Implementering av Kirkens Bymisjons strategi 2020-
2025   

 

Bakgrunn  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo vedtok Kirkens Bymisjons strategi 2020-2025 i 

styremøte 10. desember 2019, og alle stiftelsesstyrer fikk tilsendt et saksdokument og 

vedtatte strategi. Strategien er et kortfattet strategidokument på 1 A4-side som 

beskriver 3 innsatsområder – Bygge felleskap, Styrke bærekraft og Skape bevegelse – 

i den kommende perioden. Den er på et overordnet nivå, og den gir frihet til å gjøre 

uttak lokalt som treffer de ulike arbeidsfeltene våre og geografisk nedslagsfelt.  

 

Implementering  

Nå skal vi i Kirkens Bymisjon implementere strategien. Vi jobber i faser – se illustrasjon 

nedenfor. Illustrasjonen viser fasene for året 2020:  

 

• Fase 1: Gjøre strategien kjent blant ansatte, frivillige og målgrupper. Se 

filmatiseringen av strategien sammen, reflektere rundt egen praksis og 

personlig bidrag til å realisere strategien.  

• Fase 2: Kartlegging og omverdensanalyser. Hva er vi i dag? Hvem 

samarbeider vi med i dag? Hva gjør andre? Hva trengs der vi er? Hvem har 

behov for oss?   
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• Fase 3: Målbilde 2025. Hvor skal vi? Konkretisering av målbildet og 

utarbeidelse av milepælsplaner – hva må til hvert år på et overordnet nivå for å 

nå målbildet?  

• Fase 4: Handlingsplaner / budsjettering 2021 (høsten 2020).  

Vi skal bruke det første året 2020 til å planlegge godt for neste år. Vi planlegger for 

hensiktsmessige maler for årlige handlingsplaner og rapportering av disse. Det ses i 

sammenheng med andre oppdragsgiveres krav til rapportering.  

2020 er et overgangsår. Det vil si at vi starter implementeringsarbeidet, samtidig som vi 

forholder oss til vedtatt budsjett og planer som allerede var laget. Det betyr at hele 

organisasjonen (alle 12 Kirkens Bymisjons-stiftelser) ikke nå går i takt, ettersom 

planverk nå ser ulikt ut. Målet er at organisasjonen går i takt inn i 2021 med samme 

planverk, og et stort felles implementeringsarbeid bak seg. Samtidig vil strategien 

allerede nå gi oss retning og dra oss fremover innenfor alle våre arbeidsfelt. Det er 

flere områder i strategien som kan effektueres umiddelbart.  

 

Behov for fornyede omverdensanalyser og kartlegginger   

Som et grunnlag for arbeidet med strategi ble det utarbeidet en omfattende 

omverdensanalyse i 2017/2018. Innenfor ulike arbeidsfelt og hos ulike stiftelser er det 

slått fast at vi trenger fornyede omverdensanalyser og kartlegginger for å kunne svare 

opp de tre innsatsområdene i Kirkens Bymisjons strategi 2020-2025. Det vil igjen 

danne et grunnlag for målbildet 2025 som blir utgangspunktet for årlige 

handlingsplaner. Mal for handlingsplan er også tilgjengelig her på strateginettsiden. 

Malen for handlingsplan kan brukes på ulike nivåer i organisasjonen – som  

Behovet for et fornyet omverdensblikk har meldt seg enda kraftigere i lys av 

koronasituasjonen våren 2020. Vi trenger et dynamisk nåbilde. Det er unntakstilstand 

globalt og nasjonalt. Ingen overskuer langtidseffektene. Det å sette på pauseknappen 

får store virkninger i bredden av samfunnet vårt. Og vi vet at det særlig rammer 

grupper vi jobber med.  

Permitteringer, konkurser, økt fattigdom, økt ensomhet, økt arbeidsledighet og 

dårligere levestandard preger overskriftene i media. Ekspertene ser for seg at korona-

krisen vil vare i mange måneder. Dette vil i neste rekke bety at flere vil trenge ideell 

sektor, og trenger Kirkens Bymisjon. Da må vi jobbe langs flere linjer:  

- Påvirke til bedre vilkår for ideell sektor.  

- Påvirke for bedre levevilkår for utsatte grupper.  

- Se til egen strategi, formål og oppdrag, og tolke det i lys av et fornyet blikk. 

Deretter dreie kursen, justere tilbudet og tilpasse arbeidet.  
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Mer om organiseringen av strategiarbeidet  

 

Lansering for ansatte  

Alle ansatte fikk Kirkens Bymisjons strategi 2020-2025 presentert på en felles lansering 

på kommunikasjonsplattformen vår workplace 14. januar 2020. Alle stiftelsene satte av 

tid til felles visning og strategisamtaler der de reflekterte rundt ny strategi (fase 1 i 

illustrasjonen over). Slik ble forsøksvis alle ansatte gjort kjent med at ny strategi var 

vedtatt.  

 

Strateginettside  

Det er etablert en felles strateginettside som du er på nå, uten innlogging 

(kirkensbymisjon.no/strategi). Her finner ansatte og eventuelt frivillige en filmatisering 

av strategien, strategiteksten, diverse presentasjoner av strategien og verktøy for 

implementering. Det er maler for ulike gruppeøvelser for å komme frem til felles 

målbilde, konkretisering av målbilde, milepælsplan, samt mal for handlingsplaner. Flere 

stiftelser ønsket å bruke en mal for handlingsplaner allerede våren 2020. Slik fikk vi en 

pilot for bruken av mal for handlingsplanen, og det kan rulles ut en felles revidert mal 

som alle stiftelser tar i bruk høsten 2020 – også i en digital versjon.  

 

Nasjonal prosjektgruppe og kontaktpersoner i alle stiftelser  

Det er etablert en nasjonal prosjektgruppe for å støtte arbeidet med implementeringen 

av strategien. Ansvaret for implementering av strategi er tydelig delegert i linjeledelsen 

i alle stiftelser. I tillegg til den nasjonale prosjektgruppen er det opprettet en 

kontaktperson i hver stiftelse. Kontaktpersonene har et særlig blikk for 

strategiimplementeringen og støtter linjeledelsen i arbeidet. De er kjent med hvor det 

kan søkes mer informasjon, de deler ideer på tvers og henter inspirasjon hos 

hverandre. Har du strategispørsmål kan du ta kontakt med din kontaktperson i din 

stiftelse.  

Målet med etableringen av prosjektgruppe og kontaktpersoner  

• Et virkemiddel for å realisere felles strategi 

• Støtte de tolv stiftelsene med utrulling av ny strategi 

• Utvikle verktøy og være kjent med verktøyene for implementering av strategi 

• Bidra til å realisere strategien og innhente ideer til nye tiltak  

• Samarbeide med kommunikasjon for å sikre en felles retning 

• Bidra til å holde strategien «levende» og aktuell gjennom hele strategiperioden 
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Organisering, roller og ansvar 

• Ansvaret for implementering av strategi ligger i linjeledelsen  

• FBN er styringsgruppa/eier ledet av generalsekretær  

• Prosjektleder: Gunn Camilla Stang (permisjon fra 11. mai 2020 til 3. januar 2021)  

/ FBN-rådgiver  

• Medlemmer: Gunnar Helgemo Næss (HR-rådgiver Vestfold), Solveig Holmedal 

Ottesen (seniorrådgiver Oslo), Eiel Holten (seniorrådgiver Bergen), Gunhild 

Tobiassen (prosjektutvikler Kristiansand), Lars Ketil Froholt (byleder Moss, Østfold).  

 

Kontaktperson i hver stiftelse  

• Tromsø: Astrid Mikalsen  

• Bodø: Inger Johanne Lindahl  

• Trondheim: Odd Anders With  

• Møre: Eva Bråland Sætre  

• Bergen: Eiel Holten  

• Rogaland: Bente Netland  

• Kristiansand: Gunhild Tobiassen  

• Aust-Agder og Telemark: Kolbjørn Gunnarson  

• Vestfold: Gunnar Helgemo Næss  

• Drammen: Claus Engen  

• Østfold: Lasse Imrik  

• Oslo: Tove Korneliussen, Jeanine Brenna og Solveig Holmedal Ottesen  

 

Aktuelle prosesser i 2020  

Det planlegges en prosess for utvelgelse av prioriterte bærekraftsmål, og en intern 

kartlegging av brukermedvirkning i Kirkens Bymisjon i dag. I lys av disse punktene i 

strategien:  

• I strategien 2020-2025 står følgende punkt innenfor innsatsområdet «Styrke 
bærekraft»: La bærekraftsmålene styre arbeidet vårt. 
 

• I strategien 2020-2025 står følgende punkt innenfor innsatsområdet «Skape 
bevegelse»: Søke å involvere alle det gjelder i alt vi igangsetter, og la den 
enkeltes ideer påvirke resultatet. 
 

Hvilke konsekvenser har koronasituasjonen for strategiarbeidet?  

Vi har erfart at Kirkens Bymisjon landet over fortløpende har dreid arbeidet sitt. Vi skal 

nå se etter flest mulig gevinster og læringspunkter fra unntakstilstanden og 

krisehåndteringen.  
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Vi tilpasser oss nye behov, legger om arbeidsmetoder og tilegner oss nye måter å 

jobbe på. Ikke minst ser vi at det fortløpende i en krisesituasjon skjer strategisk arbeid 

vi vil omsette, foredle og benytte oss av videre. Et par eksempler vi allerede ser 

strukturene av er: 

 

• Hvordan vi er til stede i digitale rom – og bygger fellesskap på helt nye måter  

 

• Hvordan vi er en foretrukket partner for det offentlige – og har samarbeidet med 

andre som har kunnskap vi selv ikke har.  

• Hvordan vi protesterer mot urett i medieutspill og påvirker med våre erfaringer i 

offentligheten.  

 


