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Innledning
Gjeldende Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. Det har skjedd store
endringer i både kirke og samfunn siden da, som gjør at planen trenger en revisjon. En revisjon
synes særlig viktig i en sammenheng hvor politiske myndigheter bidrar offensivt med ressurser til
styrking av diakonien i Den norske kirke.
I revidert plan synliggjøres trender ute i verden som preger de lokale, diakonale utfordringene på
en annen måte enn tidligere. Frivilligheten har fått større plass i den reviderte utgaven. I løpet av
de ti årene planen har eksistert, er det høstet mange erfaringer innen områdene Vern om
skaperverket og Kamp for rettferdighet, noe som gjenspeiles i handlingsdelen av revidert plan.
Definisjonen med de fire virksomhetsområdene «nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp
for rettferdighet og vern om skaperverket er beholdt. Ønsket om samhandling, både med de
diakonale institusjonene, organisasjonene og andre offentlige og frivillige instanser videreføres.
Den diakonale arbeidsmetoden se-bedømme-handle er brukt som et grep i selve planen. Dette har
medført endrede overskrifter, men strukturen i revidert plan er den samme som i gjeldende plan.
Målet er å legge til rette for at det diakonale arbeidet skal ha en solid plattform samtidig som det
kan være i dynamisk samspill med utfordringene som til enhver tid er aktuelle. Det vil derfor lages
tekster som legges på nettet som vil omtale mer utfyllende områder for praktisk handling som ikke
finner plass i planen eller bare nevnes kortfattet der.
Det har vært satt av god tid til arbeidet med revisjonen for å sikre en bred og involverende prosess
fra bredden i de diakonale fagmiljøene.
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Plan for diakoni som sektorplan i menighetens helhetsplan
Kirkerådet har bedt om at det blir igangsatt et arbeid for at de nasjonale sektorplanene for de
forskjellige fagområdene kan danne grunnlag for en helhetlig menighetsplan. Det skal utvikles
maler og digitale verktøy som letter dette arbeidet i menighetene og bidra til at de ulike arbeidsfelt
ses i sammenheng lokalt. På nasjonalt nivå vil det være behov for oppdaterte sektorplaner som
grunnlag for menighetenes arbeid. Nåværende plan for diakoni er den eldste av disse
sektorplanene.

Målgruppe for Plan for diakoni
Diakoniplanen har et bredt nedslagsfelt og henvender seg til ulike målgrupper. Planen skal både
kunne motivere diakoner på mastergradsnivå og samtidig være anvendelig for diakoniutvalg i
menigheter uten tilgang til formell diakonal kompetanse. Den skal være nyttig for ansatte i
menigheten, og hjelpe menighetsrådet i dets lovpålagte planarbeid. Språket skal kommunisere
med samarbeidspartnere innen offentlig omsorg og med frivillige organisasjoner. Planen skal også
kunne være med å gi inspirasjon til ledere og ansatte med særskilt diakonalt utviklingsansvar i de
diakonale organisasjonene og institusjonene.
Det vil derfor legges til rette for introduksjoner eller kortversjoner tilpasset ulike målgrupper der
erfaringen viser at det er nødvendig.

Prosessen videre
Utkastet til revidert plan sendes ut på en begrenset høring til utvalgte høringsinstanser på digitalt
skjema via høringsportalen på nettsiden www.kirken.no 1.april 2019. Bispedømmekontorene bes
om å utfordre 3-5 menigheter hver, 1-2 proster hver og kirkeverger fra områder i hele landet og fra
små og store fellesråd.
Etter høringsfristen 20.juni bearbeides dokumentet ytterligere før det fremmes for Kirkerådet
desember 2019 med tanke på kirkemøtebehandling våren 2020.
Vedlagt er utkast til revidert plan.

Spørsmål Kirkerådet ønsker svar på fra høringsinstansene:
•
•
•
•
•

Har utkastet til revidert Diakoniplan fått den nødvendige oppdatering?
Er det vesentlige forhold som mangler?
Har dere konkrete innspill til de ulike kapitlene?
Har dere kommentarer til planens språk og tilgjengelighet?
Andre kommentarer

Med vennlig hilsen

Ingrid Vad Nilsen
direktør

Kristine Aksøy
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Høringsinstanser:
Bispedømmerådene
Biskopene
VID vitenskapelige høyskole
MF vitenskapelig høyskole
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det norske Diakonforbund
Presteforeningen
TeoLOgene
Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon)
Kirkelig undervisningsforbund
Kirkelig Ressurssenter
Diakoniledermøtet: Diakonhjemmet, Kirkens nødhjelp, Kirkens Bymisjon,
Kirkens SOS, Haraldsplass, Diakonissehuset Lovisenberg, Blå Kors, Lukasstiftelsen,
Betanien Bergen, Modum Bad Diakonova, Kirkens familievern, Crux, Signo og Digni
Utvalgte menigheter i Den norske kirke
Utvalgte proster i Den norske kirke
Utvalgte kirkeverger i Den norske kirke
I tillegg ligger revidert Plan for diakoni til åpen høring via høringsportalen til www.kirken.no

