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Revisjon av plan for diakoni i Den norske kirke delegasjon av myndighet til kirkerådet
Sammendrag
Det følger av kirkeloven § 24 at det er Kirkemøtet som skal vedta plan for diakoni i
Den norske kirke. Kirkerådets vedtak av 5. juni 2020 om revidert Plan for diakoni er
derfor bare hjemlet dersom Kirkemøtet – i dette tilfelle, i ettertid – delegerer sin
myndighet til Kirkerådet. Delegasjonen er ikke generell men avgrenset til den
revisjonen Kirkerådet vedtok i juni i år.

Forslag til vedtak
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:
Kirkerådet bemyndiges til å revidere Plan for diakoni i Den norske kirke slik
Kirkerådet gjorde ved vedtak av 5. juni 2020

Saksorientering
Bakgrunn
I henhold til kirkeloven § tredje ledd bokstav b) er det Kirkemøtet som skal fastsette
retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning,
diakoni, kirkemusikk og for økumenisk virksomhet.
Det er på det rene at Plan for diakoni i Den norske kirke etter denne bestemmelsen
er å regne som en retningsgivende plan for diakoni i kirken. Således ble den plan
som gjaldt fra 2007 til juni i år, vedtatt av Kirkemøtet.

Denne myndighetsplasseringen er også videreført i den nye kirkeordningen § 28
annet ledd bokstav b).
Det var lagt opp til at saken skulle bli behandlet av Kirkemøtet i april 2020. På grunn
av koronaepidemien ble som kjent dette møtet utsatt til oktober.
Grunnen til at Kirkerådet ikke ønsket å vente til at Kirkemøtet enten høsten 2020
eller våren 2021 selv kunne vedta en revidert plan, var at det fra flere hold kom
innspill om at det hastet med å vedta en ny, revidert plan. Av samme grunn trådte
planvedtaket til Kirkerådet straks i kraft.
Noen nødrettsbetraktninger var det klart ikke grunnlag for å anvende som
hjemmelsgrunnlag. Heller ikke kirkeloven § 25 var egnet som hjemmel.
Da Kirkerådet i sitt møte i juni vedtok ny, revidert plan for diakoni i Den norske
kirke, var det derfor med forbehold om at Kirkemøtet – i ettertid og med
tilbakevirkende kraft – ville delegere sin myndighet etter kirkeloven til Kirkerådet.
Slik lyder Kirkerådets vedtak av 5. juni 2020 i sak KR 39/20:
Kirkerådet vedtar vedlagte revisjon av Plan for diakoni i Den norske kirke.
Kirkerådet ber i oktober om delegert myndighet fra Kirkemøtet som gir
Kirkerådet hjemmel for vedtaket.
Som det fremgår her og i forslaget til vedtak dreier det seg om en engangsdelegasjon
og ikke en generell delegasjon.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Ut over de administrative lettelser som følger av at Kirkerådet ikke trenger å fremme
en ny sak til Kirkemøtet i 2021, har denne saken ingen økonomiske eller
administrative konsekvenser.

