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Sammendrag
I løpet av de siste årene har både diakontjenesten og undervisningstjenesten blitt
utredet når det gjelder tjenesteforståelse, vigsling og liturgisk bekledning, jfr. sakene
KM 09/11, 08/13 og 07/15.
Både sak KM 09/11 «Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster» og sak KM 07/15
«Undervisningstjenesten i Den norske kirke» har merknader og vedtakspunkt som
forutsetter at retningslinjene for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner
blir revidert.
Gjeldende retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner ble
vedtatt før innføringen av gudstjenestereformen, og korresponderer ikke lenger med
den terminologi som nå brukes om samarbeid, ansvarsforhold og medarbeidere i
gudstjenesten.
Med bakgrunn i utredningene, høring og konsultasjoner i forarbeidene til sakene KM
09/11 og KM 07/15, Bispemøtets uttalelser og Kirkemøtets merknader og vedtak,
legges nå forslag om oppdaterte retningslinjer for kateketens og diakonens
gudstjenestelige funksjoner fram for Kirkerådet.

Forslag til vedtak
Kirkerådet oversender forslaget til reviderte retningslinjer for kateketens og diakonens
gudstjenestelige funksjoner til Bispemøtet for uttalelse med sikte på endelig vedtak i
Kirkerådet i desember 2015.
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1. Felles innledende bestemmelser
1.1
Utgangspunktet for kateketens gudstjenestelige funksjoner er det
undervisningsoppdrag kateketen er vigslet til ifølge gjeldende vigslingsordning og
tjenesteordning.
Utgangspunktet for diakonens gudstjenestelige funksjoner er den diakonale tjeneste
diakonen er vigslet til ifølge gjeldende vigslingsordning og tjenesteordning.
1.2
Kateketen og diakonen tar del i planlegging og forberedelsen av gudstjenester og
kirkelige handlinger i samarbeid med øvrige ansatte og ulønnede medarbeidere som er
involvert i gudstjenestearbeidet.
Kateketens og diakonens deltakelse og medvirkning ved gudstjenester og kirkelige
handlinger skjer under ledelse av soknepresten eller forrettende prest, jf.
tjenesteordningenes § 7.
1.3
Omfanget av kateketens og diakonens tjeneste knyttet til gudstjenester og kirkelige
handlinger skal forankres i menighetens lokale grunnordning og medarbeiderens
stillingsbeskrivelse, jf. tjenesteordningenes § 3, tredje ledd.
1.4
Ved utøvelsen av gudstjenestelige funksjoner bærer kateket og diakon liturgisk drakt.
Liturgisk drakt for vigslet diakon og kateket er alba med skråstilt stola.
2. Kateketen
2.1 Forberedelse til og medvirkning ved hovedgudstjenesten og andre gudstjenester
2.1.1 Forkynnelse
Kateketen kan medvirke som predikant ved gudstjenester der undervisningsoppdraget
på en særlig måte står i fokus.
2.1.2 Menighetens forbønn
Kateketen bør regelmessig ta del i forberedelsen av lokalt utformede bønner under
menighetens forbønn med særlig ansvar for å bringe fram bønneemner med
tilknytning til menighetens undervisningsoppdrag.
Kateketen kan lede forbønnen eller legge til rette for andre medliturger som
forbønnsledere.
2.1.3 Planlegge og forrette
Kateketen bør gis ansvar for å planlegge og være liturg eller medliturg ved
gudstjenester med særlig tilknytning til menighetens undervisning for alle
aldersgrupper:
- Gudstjenester i tilknytning til menighetens trosopplæring.
- Gudstjenester knyttet til ulike arrangement for barn og ungdom.
- Gudstjenester med særlig tilknytning til voksenundervisning.
- Skole- og barnehagegudstjenester.
2.1.4 Konfirmasjonstidens gudstjenester
Kateketen skal delta i planlegging og gjennomføring av konfirmasjonstidens
gudstjenester for de konfirmantene som kateketen har et særlig ansvar for.
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- Dette gjelder gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter,
konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte og øvrige gudstjenester som
inngår i konfirmasjonstiden.
- Kateket og prest samarbeider og fordeler ansvar, liturgiske og forkynnende oppgaver
mellom seg.
- I særlige tilfeller forretter kateketen konfirmasjonsgudstjenesten som hovedliturg.
2.1.5 Sakramentene
I kraft av sin vigsling er kateketen godkjent som nattverdmedhjelper og kan delta ved
utdelingen av nattverden.
I særskilte tilfeller kan kateketen gis fullmakt til å forvalte sakramentene innen
rammen av menighetens undervisningstjeneste, jf. tjenesteordning for biskop § 10.
3. Diakonen
3.1 Forberedelse til og medvirkning ved hovedgudstjenesten og andre gudstjenester
3.1.1 Generelt
Diakonen har et særlig ansvar for å se til at det er lagt til rette for fellesskap og
deltakelse for alle i gudstjenesten.
3.1.2 Forkynnelse
Diakonen har et særlig ansvar for at det diakonale aspekt kommer fram i
forkynnelsen.
Diakonen kan medvirke som predikant ved gudstjenester der det diakonale oppdraget
på en særlig måte står i fokus.
3.1.3 Menighetens forbønn
Diakonen bør regelmessig ta del i forberedelsen av lokalt utformede bønner under
menighetens forbønn med særlig ansvar for å bringe fram diakonale bønneemner.
Diakonen kan lede forbønnen eller legge til rette for medliturger som forbønnsledere.
3.1.4 Delta i planlegging og gjennomføring
Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med særlig
tilknytning til menighetens diakonale oppdrag.
Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring av særskilte
forbønnsgudstjenester i menigheten.
3.1.5 Nattverd
I kraft av sin vigsling er diakonen godkjent som nattverdmedhjelper og kan delta ved
utdelingen av nattverden.
I særskilte tilfeller kan diakonen gis fullmakt til å forvalte nattverd innen rammen av
menighetens diakonale oppdrag, jf. tjenesteordning for biskop § 10.
3.2 Kirkelige handlinger
3.2.1 Soknebud
Diakonen kan gå i soknebud. Diakonen benytter forordnet nattverdliturgi for slik
anledning.
3.2.2 Båreandakt og urnenedsettelse
Diakonen kan gjøre tjeneste ved båreandakt og urnenedsettelse.
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3.2.3 Gravferd
Diakonen kan forrette gravferd etter avtale mellom diakonen, soknepresten og
biskopen.
4. Mindre endringer
Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse
bestemmelsene.
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Saksorientering
1.Bakgrunn
Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner ble fastsatt av
Kirkemøtet 1996, sak KM 12/96. I saksdokumentet beskrives formålet med
retningslinjene slik: «Formålet med de foreliggende retningslinjene er å skape en mer
lik praksis for tjenesten innen yrkesgruppene. Dette vil så kunne skape en trygghet i
tjenesten både for stillingsinnehaver, arbeidsgiver og for dem vedkommende
samarbeider med i menigheten.»
I løpet av de siste årene har både diakontjenesten og undervisningstjenesten blitt
utredet når det gjelder tjenesteforståelse, vigsling og liturgisk bekledning, jfr. sakene
KM 09/11, 08/13 og 07/15.
Gudstjenestereformen ble vedtatt av Kirkemøtet i 2011. Reformen bygger på
grunnverdiene stedegenhet, fleksibilitet og involvering. Gjeldende retningslinjer for
kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner ble vedtatt før innføringen av
gudstjenestereformen, og korresponderer ikke med den terminologien som nå brukes
om samarbeid, ansvarsforhold og medarbeidere i gudstjenesten.
Både sak KM 09/11 «Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster» og sak KM 07/15
«Undervisningstjenesten i Den norske kirke» har merknader og vedtakspunkt som
forutsetter at retningslinjene for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner
blir revidert:
I KM sak 09/11 omhandler komitemerknad 5 og 6 diakonens gudstjenestelige
funksjoner:
-

-

Komiteen ønsker at diakonens gudstjenestelige medvirkning ikke reduseres ved
innføring av gudstjenestereformen. Det forventes at en vigslet medarbeider jevnlig
deltar og har liturgiske funksjoner i menighetens gudstjenestefeiring. Diakonens
medvirkning synliggjør den diakonale dimensjonen i menighetens liv på en særskilt
måte.
Innenfor rammen av diakonens karitative tjeneste vil det være situasjoner hvor det er
naturlig at diakonen også forretter nattverd. Det er nedfelt i retningslinjer for
diakonens gudstjenestelige funksjoner at diakon har rett til å forrette nattverd ved
soknebud. Ved revisjon av disse retningslinjene bør det også vurderes om diakonen
kan forrette nattverd ved gudstjenester innenfor rammen av den diakonale tjenesten,
som for eksempel ved gudstjeneste på sykehjem.

Kirkemøtet gjorde i KM sak 07/15 følgende vedtak i punkt 5:
-

Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner oppdateres, i
lys av gudstjenestereformen og undervisningstjenestens plass i gudstjenesten.

Komiteen kommenterer dette i merknad 6:
Komiteen har drøftet erfaringene med kateketers gudstjenestelige funksjoner
og fullmakt til sakramentsforvaltning. Høringen viser at praksis er ulik mellom
bispedømmene, og komiteen er kjent med at dette kan oppleves utfordrende.
Komiteen deler Bispemøtets oppfatning om behov for gjennomgang av
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retningslinjene for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner i lys av
gudstjenestereformen. Komiteen ser frem til en behandling av saken på
Kirkemøtet 2016.
Med bakgrunn i utredningene, høring og konsultasjoner i forarbeidene til sakene KM
09/11 og KM 07/15, Bispemøtets uttalelser og Kirkemøtets merknader og vedtak,
legges nå forslag om oppdaterte retningslinjer fram for Kirkerådet.
I punkt 4 i gjeldende retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige
funksjoner, har Kirkemøtet gitt Kirkerådet myndighet til «å foreta mindre endringer i
disse bestemmelsene.». Hele sakskomplekset, inkludert gudstjenestelige funksjoner
har vært gjenstand for konsultasjoner, høring og behandling i Bispemøtet. Spørsmålet
om sakramentsforvaltning har i den forbindelse vært drøftet, både når det gjelder
kateket og diakon. Kirkerådet vurderer at endringene som foreslås er av en slik art at
de omfattes av Kirkerådets myndighet til å foreta mindre endringer.
2. Den norske kirkes gudstjenestebok 2011
Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjenesten har følgende
henvisninger til kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner:
-

Punkt 15 og 74 viser til «Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige
funksjoner»
Punkt 53 «Før den lokale grunnordningen endelig fastsettes, skal menighetens
prester, kirkemusikere, kateketer, diakoner og andre medarbeidere som er involvert i
gudstjenestearbeidet, få anledning til å uttale seg om forslaget.[…]»
Punkt 65 peker på menighetsrådets ansvar for å bestemme hvordan trosopplæring skal
integreres i gudstjenestefeiringen og hvordan en i gudstjenestelivet skal ta hensyn til
menighetens diakoniplan.

Hvem gjør hva i gudstjenesten?
Kapittel 7.25 i Den norske kirkes gudstjenestebok 2011, omhandler oppgaver og
aktører i gudstjenesten. I det følgende gjengis noen avsnitt med relevans for
kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner:
Liturgen
Alle gudstjenester har én gudstjenesteleder. Det er særlig viktig at liturgens
funksjon som gudstjenesteleder er tydelig når mange deltar med forskjellige
oppgaver. Det er liturgen som binder det hele sammen og er ansvarlig for
helheten. Tydelig ledelse av gudstjenesten skaper trygghet for alle som deltar.
Liturgen er vanligvis en prest som etter vår kirkes ordning er ordinert til
denne tjenesten. Tjenestegjørende prest har som gudstjenesteleder ansvar for
forberedelse og ledelse av den enkelte gudstjeneste. […]
Kateket og diakon
I noen tilfeller kan andre enn presten være gudstjenesteleder.
Kateketen er vigslet til å ivareta menighetens undervisningsoppdrag, og ifølge
gjeldende retningslinjer for kateketens og diakonens liturgiske funksjon, kan
kateketen være gudstjenesteleder i gudstjenester med særlig vekt på
menighetens undervisningsoppdrag. Det gjelder gudstjenester med vekt på
dåpsopplæring, skolegudstjenester og gudstjenester knyttet til
konfirmasjonstiden. Dette er gudstjenester uten dåp og nattverd. Ellers
understreker tjenesteordningen at kateketen bør delta i forberedelse og
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gjennomføring, og at han/hun kan medvirke som predikant i gudstjenester
hvor undervisningsoppdraget er i fokus.
Diakonen har ifølge tjenesteordningen et særlig ansvar for å se til at det er
lagt til rette for fellesskap og deltakelse for alle i gudstjenesten. Diakonen har
også et særlig ansvar for at det diakonale aspektet kommer fram i
forkynnelsen. Diakonen kan medvirke som predikant i gudstjenester hvor det
diakonale oppdraget er i fokus. Til slike gudstjenester bør han/hun delta både
i planlegging og gjennomføring. Ellers pekes det på diakonens medvirkning
under planlegging, forberedelse og gjennomføring av menighetens forbønn og
særskilte forbønnsgudstjenester. Når diakonen deltar i gudstjenesten, er det
naturlig at han/hun også medvirker under nattverden, gjerne ved å lese deler
av liturgien og være nattverdutdeler.
Leke gudstjenesteledere
[…]
Noen ganger og noen steder kan det være behov for at ikke-ordinerte får
biskopens fullmakt til å være gudstjenesteledere. Dette uttrykkes slik i
«Tjenesteordning for biskoper» § 10: «Biskopen kan gi egnede lekfolk som på
ansvar og under tilsyn av prest utfører assisterende tjeneste under
tjenestefrihet eller ledighet i en prestestilling, fullmakt til å forrette forordnede
gudstjenester, dåp, nattverd og gravferd. Slik fullmakt kan også gis teologiske
studenter som befinner seg i den avsluttende delen av profesjonsstudiet i
teologi eller tilsvarende.»
[…]
Også kateketer og diakoner kan på samme vilkår gis fullmakt til å være
gudstjenesteledere.
Medliturger
«Med medliturg menes alle personer som i tillegg til liturgen utfører liturgiske
oppgaver i gudstjenesten» (jf. Alminnelige bestemmelser punkt 10). Også
andre prester, prosten eller biskopen som medvirker i tillegg til
tjenestegjørende prest (liturgen), er i denne sammenheng å betrakte som
medliturger. De kan selvsagt utføre noen av liturgens oppgaver, som er merket
med L i ordningen. Oppgaver som er merket med ML, er først og fremst
tiltenkt ikke-ordinerte medliturger. […]
3. Gudstjenestelige funksjoner i kateketens og diakonens tjeneste
Tjenesteordning for kateket og diakon inneholder en forutsetning om at
gudstjenestelige funksjoner inngår i tjenesten. Tjenesteordningenes § 7 peker på
retningslinjene for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner og på
ansvarsforholdene knyttet til kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner.
Gjeldende retningslinjer består av felles innledende bestemmelser før kateketens og
diakonens gudstjenestelige funksjoner omtales i separate hovedpunkt.
Kateketen medvirker i gudstjenester der undervisningstjenesten på en særlig måte står
i fokus gjennom å delta med forkynnelse, ta del i menighetens forbønn og delta i
planlegging og gjennomføring av konfirmasjonstiden gudstjenester i samarbeid med
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prest. I tillegg beskrives ansvar for å planlegge og forrette gudstjenester med særlig
tilknytning til menighetens undervisningsoppdrag ved familiegudstjenester, skole- og
barnehagegudstjenester, ungdomsgudstjenester og gudstjenester med særlig
tilknytning til voksenundervisning. Retningslinjene slår fast i punkt 2.1.3 at
«Kateketens tjeneste omfatter ikke forvaltning av sakramentene.»
Retningslinjene for diakon innledes med et generelt punkt om diakonens særlige
ansvar for å se til at det er lagt til rette for fellesskap og deltakelse for alle i
gudstjenesten. Så følger tilsvarende punkt som for kateket om å delta med
forkynnelse, ta del i menighetens forbønn og delta i planlegging og gjennomføring av
gudstjenester med særlig tilknytning til menighetens diakonale oppdrag og særskilte
forbønnsgudstjenester i menigheten. Spesielt for diakonen er punkter som omhandler
diakonens tjeneste ved nattverd i kirken, soknebud, bisettelser og begravelser.
3.1 Bispemøtet om diakonens og kateketens gudstjenestelige funksjoner
Vedtaket i Bispemøtet sak 03/10 sier under overskriften «Diakoni og kirkens
oppdrag» at «Diakonien skal ikke være en isolert sektor i kirkens liv, men prege hele
kirkens liv og sendelse. Det diakonale perspektivet må derfor prege alle sider ved
kirkens liv, inkludert menighetens gudstjenesteliv». Under overskriften
«Sakramentsforvaltning og kirkelige handlinger» legges det vekt på at oppgaven med
«å lære evangeliet og forvalte sakramentene» (CA V) i vår kirke er tillagt
prestetjenesten. Bispemøtet peker på at biskopen på visse betingelser kan gi andre
egnede personer fullmakt til å forrette dåp og nattverd, på ansvar og under tilsyn av en
prest, jfr. Tjenesteordning for biskoper § 10. Det vises til at «I vår kirke er diakoner
gitt generell adgang til å forrette nattverd i forbindelse med soknebud (Retningslinjer
for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner, pkt. 3.2.1). Bispemøtet ser
ikke grunnlag for å gjøre endringer på dette punktet.» Videre skriver Bispemøtet at
«Det er verdifullt at diakonen har en rolle i forhold til menighetens gudstjenesteliv (jf.
Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner). Dette er et
uttrykk for sammenhengen mellom menighetens gudstjenestefeiring og dens
diakonale liv i sitt nærmiljø.»
Bispemøtes uttalelse i sak BM 32/14 «Undervisningstjenesten i Den norske kirke»
viser til uttalelsen i sak BM 3/10, med følgende presisering når det gjelder
katekettjenesten: «Katekettjenesten er en egen kirkelig tjeneste. Den er ikke avledet
av prestetjenesten. Tilrettelegging av katekettjenesten bør derfor bidra til å fremme
denne tjenestens egenart. […]
3.2 Kirkelig undervisningsforbund om kateketens gudstjenestelige funksjoner
Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) uttalte i sitt høringssvar om
Undervisningstjenesten i Den norske kirke følgende om gudstjenesten som
identitetsskapende oppgave i kateketens tjeneste:
KUFO er opptatt av identitet. Og hvilke oppgaver som er identitetsskapende
og bærende for de ulike tjenestegrupper i kirken. Vårt syn er at kateketer har
identitet knyttet til undervisning og pedagogikk generelt, men for mange er
også identitetsbærende oppgaver knyttet til gudstjenesten. Enten slik at
forberedelse/ undervisning når sitt mål når den bringes inn i gudstjenesten og
gudstjenestefelleskapet. Eller ved at gudstjenesten er utgangspunkt for
undervisning, tjeneste og liv. Kateketers forhold til gudstjenesten som
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identitetsbærende oppgave er preget av deltakelse og tilretteleggelses
perspektiv. Det er derfor viktig at kateketens rolle og funksjon i gudstjenesten
avklares både i forhold til den økende deltakelse av menigheten i
gudstjenesten og i forhold til andre tjenestegrupper.
[…]
KUFO mener at det også er nødvendig med en avklaring om hvordan
kateketers rolle og ansvar defineres i forhold til liturgiske funksjoner. Vi
ønsker at kateket har et selvstendig ansvar ved forberedelse og gjennomføring
av gudstjenester. De endringer som gudstjenestereformen førte med seg har i
noen tilfeller ført til at leke gudstjenestemedhjelpere har videre fullmakter enn
kateket. Kateketens rolle og identitet knyttet til gudstjenesten har blitt redusert
gjennom gudstjenestereformen. Det er derfor viktig å definere og knytte
kateket- og undervisningstjenesten nærmere gudstjenesten.

4. Sakramentsforvaltning
Tjenesteordningene, gudstjenesteboken og retningslinjene for kateketens og
diakonens gudstjenestelige funksjoner slår fast at med utgangspunkt i kirkens
undervisningstjeneste og diakonale tjeneste, tar kateket og diakon del i forberedelse
og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Sakramentsforvaltning er
prestens hovedansvar og er vanligvis ikke del av kateketens og diakonens tjeneste,
med unntak av at diakonen kan gå i soknebud.
De siste årene har antallet gudstjenester med nattverd økt, slik at de fleste
hovedgudstjenester har nattverdfeiring. Dette innebærer at også de gudstjenestene
som kateket tidligere kunne ha et selvstendig ansvar for fordi de ikke medførte
sakramentsforvaltning, f. eks familiegudstjenester, nå er gudstjenester med nattverd.
Det helhetlige læringssynet som ligger til grunn for trosopplæringen oppfordrer også
til at tro erfares og praktiseres i de ulike trosopplæringstiltakene. Gudstjeneste med
nattverd er en naturlig del av dette. Det er derfor naturlig og ønskelig at presten er
involvert i trosopplæringsarbeidet og de gudstjenestene som inngår i det. I enkelte
situasjoner vil det allikevel forekomme at prest ikke kan være tilstede, f.eks på leir og
når det feires gudstjeneste utenom menighetens hovedgudstjeneste som del av
konfirmantarbeidet, trosopplæringstiltak og menighetens øvrige barne- og
ungdomsarbeid.
I høringen om undervisningstjenesten i Den norske kirke (KR 33/14) ble det stilt
spørsmål om sakramentsforvaltning i tilknytning til menighetens
undervisningstjeneste. Høringssvarene formidler at sakramentsforvaltning er noe som
primært er knyttet til prestetjenesten, men at det i spesielle tilfeller kan være tjenlig at
kateket eller andre undervisningsmedarbeidere forretter nattverd.
Kirkerådet har drøftet spørsmålet om kateketer og sakramentsforvaltning i KR sakene
33/14 og gjorde følgende vedtak sak 33/14, punkt 1 f:
«Retningslinjer for kateketens og diakonens liturgiske funksjoner» oppdateres,
både i lys av gudstjenestereformen og en mer adekvat beskrivelse av
undervisningstjenestens plass i gudstjenesten. Kateketen kan forvalte
sakramentene når dette skjer innen rammen av kirkens undervisningstjeneste.
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Bispemøtet uttalte seg om dette i vedtaket i BM sak 32/14:
«Sakramentsforvaltning er i vår kirke tillagt prestetjenesten. Biskopen kan
likevel gi kateketer fullmakt i særskilte tilfeller, jfr. Tjenesteordning for
biskoper, paragraf 10. Bispemøtet ser behov for å oppdatere retningslinjer for
kateketers og diakoners gudstjenestelige funksjoner.»
I referatet gir Bispemøtet følgende kommentar til Kirkerådets anbefaling i sak KR
33/14 om å endre setningen «Kateketens tjeneste omfatter ikke forvaltning av
sakramentene» til «Kateketens tjeneste omfatter normalt ikke forvaltning av
sakramentene slik:
«Det er rimelig å forstå denne endringen som en oppmykning av gjeldende
rett. Innskuddet «normalt» indikerer at det i gitte tilfeller likevel kan
forekomme. Slike unntak forekommer imidlertid også på grunnlag av dagens
bestemmelser. En vil derfor kunne hevde at endringsforslaget vil kunne bidra
til en ytterligere liberalisering av praksis. Bispemøtet må vurdere om dette er
ønskelig.»
Begrunnet i Bispemøtets vurdering i sak 32/14 vedtok Kirkerådet å ta setningen ut i
påvente av den helhetlige gjennomgangen av retningslinjene.
Paragraf 10 i tjenesteordning for biskop har følgende ordlyd:
«Biskopen kan gi egnede lekfolk som på ansvar og under tilsyn av prest utfører
assisterende tjeneste under tjenestefrihet eller ledighet i en prestestilling, fullmakt til
å forrette forordnede gudstjenester, dåp, nattverd og gravferd. Slik fullmakt kan også
gis teologiske studenter som befinner seg i den avsluttende delen av profesjonsstudiet
i teologi eller tilsvarende.».
Ordlyden i § 10 omtaler ikke vigslede medarbeidere slik den er formulert i dag. Med
henvisning til Bispemøtets vedtak vises det allikevel til denne paragrafen når
unntaksbestemmelsen omtales i retningslinjene, punkt 2.1.5 og 3.1.5.

5. Forslag til oppdaterte retningslinjer for kateketens og diakonens
gudstjenestelige funksjoner
Vedlagte synopse gir en oppstilling av de eksisterende retningslinjene, forslag til
endringer og korte kommentarer.
Forslag til vedtak gir en samlet fremstilling av forslaget til nye retningslinjer for
kateketens og diakonens gudstjenestelige funksjoner.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Forslaget medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.
Dokumentet må oppdateres i Lovsamling for Den norske kirke og Lovdata.
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