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Saksdokumenter:  
KR 75.1/11 Lovsamling  
 
 
 
 
 

Mindre endring i tjenesteordning for diakon § 2 

 

Sammendrag  
Det foreslås å endre § 2, første ledd i tjenesteordning for diakoner slik at den kommer i 
overensstemmelse med den definisjon som Plan for diakoni har for diakonien i den 
norske kirke.  
 

Forslag til vedtak  

 
Tjenesteordning for diakoner § 2, første ledd endres til: 
Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er 
evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 75/11 
Oslo, 5.-6. desember 2011 
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Saksorientering  
 

Bakgrunn 
Kirkemøtet vedtok i 2004 nye tjenesteordninger for kateketer, diakoner og kantorer. Det 
ble da formulert en ny paragraf i tjenesteordningene om tjenestens formål. Tjenesten ble 
også relatert mot de planer som er vedtatt for feltet i stedet for å ha en liste med de 
oppgaver som ligger til tjenesten. 
 
Kirkemøtet vedtok i 2007 ny Plan for diakoni. Der ble det vedtatt en utvidet forståelse av 
kirkens diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og 
uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. Det har i etterkant av dette vedtaket blitt etterlyst bedre samsvar 
mellom diakoniplanens definisjon av diakoni og tjenesteordningens § 2. Kirkerådet 
sendte høsten 2010 på høring et forslag til endring av tjenesteordningens § 2 i samsvar 
med den nye diakoniplanen.  

Høringen 
Saken ble sendt på høring til biskopene, bispedømmerådene, fagforeninger, kirkelige 
utdanningsinstitusjoner og KA. Det kom inn 20 høringssvar. Det var i høringen støtte for 
å endre tjenesteordningen for diakoner § 2 i tråd med Plan for diakoni. Det kom samtidig 
forslag til noen endringer i formuleringen med begrunnelsen at setningen bør ha lik 
oppbygging som dagens formulering og i tråd med tilsvarende for kantorer og kateketer. 
 
Kirkerådet foreslo i høringsmaterialet formuleringen:  

Kirkens diakonale tjeneste er kirkens omsorgtjeneste. Diakoni er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 
Diakonforbundet foreslo: 

Kirkens diakonale tjeneste har som formål å være kirkens omsorgstjeneste. Den er 
evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 
Diakonhjemmets høgskole foreslo: 

Diakontjenestens formål er å styrke kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 
MFO og Nord-Hålogaland biskop og bispedømmeråd ønsker å ta bort ordet ”kamp”.  
 
MFO foreslo på den bakgrunn følgende formulering: 
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Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme medmenneskelig omsorg og 
nestekjærlighet gjennom inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og arbeid for 
rettferdighet og fred. 

 
 
Kirkemøtet i 2011 behandlet i sak KM 09/11 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster. 
Komiteens merknader og Kirkemøtes vedtak bekrefter den definisjon som Plan for 
diakon bruker om diakoni.  
 
Tjenesteordningens § 9 gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i 
tjenesteordningen. Kirkerådet mener at en endring av § 2 i tråd med de vedtak 
Kirkemøtet har gjort i sakene KM 06/07 Plan for diakoni og KM 09/11 Diakontjenesten i 
kirkens tjenestemønster, kan regnes som mindre endring og vedtas av Kirkerådet. 
Forutsetningen er at en følger diakoniplanens definisjon av hva kirkens diakoni er. Det 
betyr at en ikke kan følge forslaget fra Nord-Hålogaland biskop og bispedømmeråd og 
MFO om å ta ut ordet kamp om rettferdighet. 
 
Kirkerådet foreslår å endre § 2, første ledd til: 
Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er 
evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser  
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser.  
 


