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MANDAT FOR DIAKONATETS STYRE 
 

Vedtatt av Frogner menighetsråd 9. juni og 6. oktober 2010. 

 

1. Diakonatets styre oppnevnes av Frogner menighetsråd og er et av menighetsrådets faste 

utvalg for hovedfelt i menighetsarbeidet. Funksjonstiden er den samme som 

menighetsrådets. Antall medlemmer bestemmes når utvalget oppnevnes. Det kan foretas 

supplerende oppnevninger senere i perioden. Diakonen er fast medlem. Minst ett av 

medlemmene bør være medlem av menighetsrådet. Styret konstituerer seg selv. 

 

2. Med basis i kirkelovens formulering av menighetsrådets oppgaver (§ 9) er styrets 

oppgaver: 

a. å være et rådgivende organ for menighetsrådet i diakonale spørsmål; i den 

sammenheng kan utvalget også bli bedt om å forberede saker for rådet, 

b. å komme med innspill til menighetens årsbudsjett innen en fastsatt frist, 

c. i samarbeid med diakonen å planlegge, gjennomføre og inspirere til arrangementer og 

andre tiltak av diakonal karakter, 

d. å rekruttere frivillige medarbeidere til det diakonale arbeidet. 

 

3. Menighetens diakoniplan er retningsgivende for diakonatets arbeid. Arbeidet skjer i nært 

samarbeid med diakonen, som leder menighetens diakonitjeneste. 

    

4. Dersom noen del av virksomheten medfører økonomiske belastninger utover de beløp 

som er bestemt i menighetens budsjett, skal det i god tid søkes menighetsrådet om 

tillatelse til gjennomføring av tiltaket. 

 

5. Dersom styret ønsker å gjennomføre tiltak i grenseområdet mot andre utvalgs virkefelt 

(f.eks. utvalg for barn og ungdom, kultur og gudstjenesteliv) eller ansattes 

arbeidsområder, skal det orienteres om det så tidlig som mulig i planleggingen og 

eventuelt etableres et samarbeid. 

 

6. Styret rapporterer til menighetsrådet ved oversendelse av møtereferater og utarbeidelse av 

årsmelding. I tillegg kan det være aktuelt med korte, muntlige orienteringer på 

menighetsrådsmøter ved det eller de menighetsrådsmedlemmene som er med i styret. 

 

7. Endringer av mandatet gjøres av menighetsrådet. Medlemmene av rådet og diakonatets 

styre har forslagsrett. Før et forslag behandles av rådet, skal styret gis anledning til å uttale 

seg. 

 

 


