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1. Hvem vi er 
- Organisering

- Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet er en frivillig og selvstendig 
organisasjon som representerer Den norske kirke overfor nordmenn i 
utlandet og på norsk kontinentalsokkel

- Sjømannskirken er en tjenende kirke i verdens hverdag, demokratisk 
forankret i frivillighet og med mandat fra Kirkemøte og Storting

- Sjømannskirkens øverste organ er Generalforsamlingen bestående av 
utsendinger fra arbeidsenheter og representanter for ansatte

- Sjømannskirkens Hovedstyre er organisasjonens øverste organ mellom 
generalforsamlingene.  Hovedstyret velges av generalforsamlingen og er 
ansvarlig overfor denne. Hovedstyret har 9 medlemmer. Lokale 
aktiviteter styres av lokale kirkeråd, kirkestyrer og kretsstyrer 

-Kirkeråd er rådgivende organ, kirkestyrer har lokal styringsrett innen for 
rammene av grunnreglene 

- Den demokratiske struktur utvikles i tråd med endringer som skjer i 
virksomheten og hvordan organisasjonen blir styrt er nedfelt i 
Sjømannskirkens grunnregler
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2. Hvordan vi vil være kirke
- Hovedmål, visjon og verdier

Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement

Uendelig verdi Tilhørighet Trygghet
Gjeste-

vennskap
Oppsøkende

Vi tror alle mennesker 

er skapt i Guds bilde 
med en uendelig verdi 
og unik verdighet. 
Derfor ønsker vi å 
møte mennesker  i 
visshet om at den 
enkelte alltid er mye 
mer enn det vi ser. Vi 
ønsker å lytte til 
menneskers 
livserfaringer og tilby 
felleskap som gir 
tilhørighet både med 
Gud og andre 
mennesker.

Vi tror at behovet for 
tilhørighet er viktig I en 
tid der globaliseringen 
er økende. Derfor 
ønsker Sjømannskirken 
å være et kirkelig, 
kulturelt og sosialt 
møtested for alle 
landsmenn i utlandet. 
Vi ønsker å være et 
sted der lengsel og håp 
får næring.

Vi erfarer at ikke alle 
mennesker som kunne 
ønske det, har 
anledning til å komme 
til kirken. Derfor 
ønsker Sjømannskirken 
å være en oppsøkende, 
tjenende og 
medvandrende kirke 
for alle nordmenn i 
utlandet. Vi ønsker å 
være en kirke der 
menneskene lever sine 
liv i hverdagen.

Vi tror landsmenn i 
utlandet vil kjenne 
glede ved å “komme 
hjemom”. Derfor 
ønsker vi at 
Sjømannskirken 
kjennetegnes av det 
gode håndtrykk og 
romslig 
gjestevennskap.

Vi tror at landsmenn i 
utlendighet kjenner på 
behov for trygghet. 
Derfor ønsker 
Sjømannskirken å være 
en ressurs i krise- og 
beredskapstjeneste, 
nettverksbygging og 
relasjons-rådgivning. 

Vi ønsker å mennesker 
hjelp til å leve og mot 
til å tro.
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Brobygger

Vi tror vi har mye å 
lære av andre kulturer 
og mennesker som 
omgir oss der vi 
arbeider på ulike 
steder i verden.   
Derfor ønsker 
Sjømannskirken 
gjennom kultur-
formidlling og dialog 

å bygge bro mellom 
nordmenn I utlandet 
og omgivelsene rundt. 

Sjømannskirkens hovedmål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag
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- Sjømannskirken skal være nordmenns naturlige sosial, kulturelle og kirkelige 
samlingssted 

- Sjømannskirkens virksomhet skal være kjent i største delen av befolkningen, og  
brukerne skal oppleve og erfare organisasjonens visjon og verdier

- Sjømannskirken skal hjelpe nordmenn som rammes av sykdom, dødsfall eller 
andre akutte kriser

- Sjømannskirken skal være et sted hvor det er godt å bruke sin tid, krefter og   
engasjement som ansatt og frivillig

- Sjømannskirken skal være en attraktiv samarbeidspartner for norske         
utenlandsvirksomheter og næringsliv

- Sjømannskirken skal ha bærekraftig økonomi som gir forutsigbare økonomiske 
rammebetingelser, fleksibilitet og handlingsrom

- Sjømannskirken skal ha gode system for opprettelse og nedleggelse av 
virksomhet

2. Hvordan vi vil være kirke
- Ambisjonsnivå 
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2. Hvordan vi vil være kirke
-Eksterne muligheter og utfordringer neste fem år

Muligheter Utfordringer

- Sjømannskirken som      
kulturarena

- Utvikling av relasjon til 
Den norske kirke

- Organisasjonsendring i Norge
- Samarbeid med eksterne   

partnere (næringsliv organisasjoner)

- Jubileum 2014
- Diakonale oppgaver
- Sosiale medier

- Utvikling og avvikling av 
virksomhet i tråd med 
endringer i brukergrupper og 
brukergrunnlag 

- Tilskudd over statsbudsjettet
- Diakonale oppgaver
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2. Hvordan vi vil være kirke 
-Interne muligheter og utfordringer neste fem år

Muligheter Utfordringer

- Organisasjonsendring i Norge
- Jubileum 2014
- Samhandling
- Frivillighet
- Reformer i Den norske kirke
- Utvikling av ledelse

- Opprettelse og nedleggelse av 
virksomhet

- Eiendomsforvaltning
- Utvikling av operativ avdeling
- Bærekraftig økonomi på 

stasjonene
- Organisasjonsendring i Norge -

demokrati
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Amerika:
• 8 stasjoner
• Inkl. 1,5 ambulerende    
prest/studentprest
• Antall årsverk: 34,5

Europa:
• 23 stasjoner
• Inkl. 2 student prester
• Antall årsverk: 94

Asia:
• 8 stasjoner
• Inkl. 3 ambulerende prester
• Antall årsverk: 23,5

Australia:
• 1 stasjon
• Inkl. 0,5 student prest
• Antall årsverk: 2,5

Afrika:
• 1 stasjon
• Inkl. 1 ambulerende prest
• Antall årsverk: 1

3. Hvor vi vil være kirke
- Tilstedeværelse 2011
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Ut fra vårt mandat og våre prioriteringer er Sjømannskirken i all hovedsak operativ på rett 

nivå de fleste steder. Våre virksomheter vurderes kontinuerlig og prioriteres i forhold 

ressursbruk, målgrupper og endring i brukergrunnlag. 

Område
Amerika Syden

Europa 
bygg

Europa 
unge**** Asia Ambulerende Nordsjøen Nettkirken Norge

Operative enheter 7 10 7 4 5 11,5 7 1 3
Utsendte årsverk 26,5 41 26,5 9 14 11,5 7 1 9,5
Lokale årsverk 6,5 7,5 9,5 0,5 11 0 0 0 0
Omsetning 21,6 30,3 22,2 7,7 14,6 9,8 6,2 0,8 7,9
Overføring fra HK 13,1 17,5 10,6 5,7 8,4 9,7 6,2 0,8 7,6

Lokal inntjening 8,5 12,8 11,6 2 6,2 0,1 * - 7,9***

Gudstjenester 17762 45849 23227 5838 8371 3530 **
Døpte 41 43 80 26 43 16 **

Konfirmerte 21 30 33 12 52 9
Sosialsaker 258 2897 291 28 1481 174

Syk/fengsel/hjemmebesøk 1674 3802 1296 65 1359 767

Bryllup/velsignelser 149 486 175 33 112 9

Besøk utenfor SK 14110 15102 18700 5622 6806 20278

Samlet besøk på SK 65277 292419 134776 37159 60175 18706 71339

Nordmenn
Lengre tid 29900 79250 77500 8200 35750
Kortere tid 680000 160000
Studenter 3000 8640 4550

* For Nordsjøprestene overføres 6,1 mill. fra OLF til hovedkassen som grunnlag for finansiering

** For Supply genereres 2,7 mill .fra supply/offshore rederi gjennom tjenesteavtaler som grunnlag for finansiering. Disse er plassert under 

ambulerende

*** Seksjonene genererer inntekter for 7,9 milll. kroner gjennom kurs, foreningsbidrag, kirkeoffer etc.

**** Berlin, Brussel, Paris, Genève  

3. Hvor vi vil være kirke
- Status 2011
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3. Hvor vi vil være kirke
- Prioriterte grupper

Sjømannskirkens vurderinger Prioriterte grupper

Alle møter med mennesker i og 
gjennom Sjømannskirkens 
virksomhet skal alltid preges av våre 
verdier.

Når vi vurderer hvor Sjømannskirken 
skal være og hvordan vi skal arbeide, 
må det gjøres en prioritering 
mellom ulike grupper nordmenn i 
utlandet.

- Miljø med klare diakonale 
utfordringer

- Grupper med stor 
geografisk/kulturell/religiøs 
avstand

- Grupper med høyt engasjement og 
egenfinansieringsevne

- Barn, unge og studenter
- Sjøfolk og offshorearbeidere 
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3. Hvor vi vil være kirke
- Trender & fokus

Trender Fokus

- De store, norske utenlands-
populasjoner er stabile

- Brukergrupper vil i økende grad                                
kunne bidra med finansiering 

- Økt mobilitet. Flere nordmenn    
reiser, arbeider og bosetter seg     
ulike steder i verden 

- Beredskap: Økt etterspørsel etter   
bistand, oppfølging ved kriser og  
ulykker og individuelle hjelpebehov

- Flere utenlandsstudenter

På denne bakgrunn vil vi særlig ha 
følgende fokus:

- Sikre og utvikle kvalitet og innhold 
i eksisterende arbeid

- Prioritere diakonale utfordringer 
- Opprettelse og nedleggelse av 

virksomheter i tråd med utvikling i 
brukergrunnlag og målgruppe-
prioriteringer

- Økning i lokal finansiering
- Sikre god beredskapsoppfølging
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4. Driftsgrunnlag og  tiltak

Sjømannskirkens driftsgrunnlag 2010

Omsetning: 213 mill fordelt på:
- Tilskudd over Statsbudsjettet:      64,9 mill, 
- Inntjening eget markedsarbeid:  72,6 mill
- Inntjening på stasjonene:             49,5 mill
- Annet (OLF, test.gaver, i Norge):  26,0 mill

Trender og utvikling

- Statens andel av Sjømannskirkens   
totalomsetningen er redusert siste 10 år

- Tradisjonelt markedsarbeid mister tilgang til 
nye givere og støttespillere 

-Prognosene viser en økonomisk utvikling  for              
organisasjonen som ikke er bærekraftig

Tiltak:

For å unngå vesentlige reduksjoner 
i virksomhet og sikre at man 
oppnår positive driftsresultat i 
årene fremover, må det iverksettes 
tiltak og gjøres prioriteringer.

- Øke markedsinntekter i Norge 
- Økt inntjening ved stasjonene
- Kraftig fokus på kostnadsutvikling 

og prioriteringer
- Arbeide for økt statstilskudd
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4. Utvikling hovedkassen 1992-2010-2014

2010=budsjett

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

9
2

9
4

9
6

9
8 0 2 4 6 8

1
0

Driftsinnt.

Driftskostn

Statstilskudd

Sjømannskirkens vil møte betydelige utfordringer 
dersom dagens aktivitetsnivå videreføres og sum 

tilskudd over Statsbudsjettet og egne 
markedsinntekter følger nåværende trend.
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4. Interne støttefunksjoner
- Sjømannskirkens ledergruppe & struktur

Fokusområder og interne støttefunksjoner

For å nå de mål og imøtekomme de prioriteringer som Sjømannskirken har, har ledergruppen særlig fokus på: 
Samhandling – Kompetanse – Organisering - Ressurser
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4. Interne støttefunksjoner
- Informasjon

Prioriteringer

- Kommunikasjon av tydelige og relevante budskap som 
beskriver dagens Sjømannskirke
- Kommunikasjon mot yngre målgrupper ved hjelp av ulike 
kommunikasjonskanaler og massemedier
- Ressursfokus : Både bidra til økt inntjening for 
Sjømannskirken og kostnadseffektiv drift i avdelingen
- Sikre B& H’s posisjon som informasjonskanal og 
inntektskilde
- Kommunisere med 50+ generasjonen på deres premisser.

Ambisjonsnivå

Sjømannskirkens informasjonsavdeling skal opprettholde 
sitt høye faglige nivå og levere et godt produkt ut fra 
tilgjengelige ressurser.  

Kjennskapen til Sjømannskirken skal opprettholdes på 
dagens nivå totalt sett i befolkningen. 

I den yngre del av befolkning skal kjennskapen til 
Sjømannskirken øke opp mot gjennomsnittet.

Fokusområder

- Kommunikasjon som er preget av 
Sjømannskirkens visjon og verdier

- Optimalisere kommunikasjonsarbeidet i 
forhold til strukturer og rutiner

- Riktig bruk av digitale medier og 
kommunikasjonsveier som passer 
Sjømannskirken

- Et aktuelt B&H som gjennom 
journalistisk metode setter dagsorden 
og går i dybden på relevante 
Sjømannskirke tema

- Samhandling med resten av 
organisasjonen om 150 års jubileet
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4. Interne støttefunksjoner
- Marked

Prioriteringer

- Opprettholde inntektsnivået (nettobidrag) for 
privatmarked Norge
- Styrke inntektsnivået i bedrifts- og fondsmarkedet i Norge
- Øke inntektsnivået på kirker & stasjoner i utlandet
- Kvalifiserte medarbeidere som forstår 
markedsutfordringene, og som evner å utvikle seg selv og 
sine arbeidsområder

Ambisjonsnivå

Sjømannskirkens markedsavdeling skal være blant de best 
drevne, med høyest kompetanse, og som leverer best 
mulig resultat blant organisasjonene som driver med 
innsamlingsarbeid. Avdelingen skal være en trivelig 
arbeidsplass med fokus på gode relasjoner og i tråd med 
organisasjonens visjon og verdier.

Fokusområder

Eksterne forhold:
- Nye inntektsområder 
- NHO-avtalen, relasjonsrådgivning, 

fonds/legat, testamentariske gaver, digitale 
medier og bedriftssamarbeid i utlandet

- Forlenge og om mulig styrke livssyklusen for 
TM & DM 

- Utvikle Bud & Hilsen for annonsesalg, 
giroinntekter, opplag/utbredelse

Interne forhold:
- Delegering av oppgaver, dyktig- og 

selvstendiggjøring av stab
- Bygge kompetanse for lokal inntjening på 

våre stasjoner
- Samhandling og kulturbygging
- Inntektsgivende arbeid
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4. Interne støttefunksjoner
- Personal

Prioriteringer

- Profesjonelt og forutsigbart personalarbeid 
- Løpende kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser
- Adekvat rådgiving overfor øvrige avdelinger 
- Sikre gode og hensiktsmessige HR verktøy og ordninger
- Prosedyrer som sikrer mulighet for god planlegging og 
økonomisk forsvarlige valg knyttet til vikarbruk og 
Norgesreiser

Ambisjonsnivå

Personalavdelingen skal bidra til at Sjømannskirken 
framstår som en attraktiv arbeidsplass for søkere, og 
anerkjennes som en god organisasjon å være ansatt i. Vi 
skal særlig fokusere den enkeltes uendelige verdi, og 
brobygging og tilhørighet.

Fokusområder

- Grensesnitt andre avdelinger fht ressursbruk 
og ressursfordeling 

- God samhandling mot andre avdelinger der vi 
skal være lydhøre for andres behov, og 
modige i fht å gi de råd vi mener er de 
klokeste.

- Organisering. God tilgjengelighet i de 
funksjonene vi har for andre avdelinger.

- Rekrutteringsprosessene – sikre rett 
kompetanse
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4. Interne støttefunksjoner
- Økonomi

Prioriteringer

- Øke kontroll og tiltak på stasjonsregnskap
- Sikre en god innføring av nytt system for regnskap og 
skatt i Spania
- Lage og gjennomføre en plan som sikrer god 
regnskapsførsel og rapportering for seksjonene i Norge
- Gjennomføre trygghets skapende tiltak i avdelingen
- Gjennomføre e-læring på flere nivå blant avdelingens 
ansatte

Ambisjonsnivå

Økonomiavdelingen skal være til hjelp og støtte og bidra til 
kvalitetssikring av de oppgaver som utføres av våre 
enheter slik at vi i felleskap når de mål organisasjonen har 
satt seg

Fokusområder

Kvalitet: Nøyaktighet, Punktlighet, Pålitelig, 
Innovativ/nyskapende, Forbedringsvilje

Service:
Positiv, Hjelpsom, Forståelsesfull, Vennlig, 

Imøtekommende, Respektfull

Orden:
System/rutiner, Sporbarhet, Dokumentasjon, 

Mulighet for intern overlapping
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2014-20162012-20142011-2012

Visjon og verdier
Frivillighet

Lederutvikling
Finansiering

Kirkelige reformer
Seksjonene

Visjon og verdier
Frivillighet

Jubileum 2014
Lederutvikling

Kirkelige reformer
Nye virksomheter

Eiendomsforvaltning

Visjon og verdier
Frivillighet

Lederutvikling
Jubileum 2014

Nye virksomheter

5. Hovedfokus 2011 - 2016


