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2636 Øyer
Søknad om 50 % lønnsmidler til ansettelse av diakon i 100% stillilng
Staten har fra 2019 bevilget friske midler til diakonalt arbeid. Det vil si at Hamar
bispedømmeråd får tildelt 3 nye diakon-hjemler. Det vil igjen si at Hamar bispedømmeråd gir
tilskudd med inntil 50 % for lønnskostnadene til den enkelte diakonstilling.
Øyer kommune har tidligere gitt positive signaler til å støtte diakonstilling. Staten
forutsetter at 50 % lønnsmidler dekkes fra kommunen eller fra annet hold. Vi søker
derfor Øyer kommune om del-finansiering av diakonstilling. I vårt budsjett for 2020
ønsker vi å øke lønnsutgiftene med kr 400.000,-. Det forutsetter tilsvarende økte
overføringer fra kommunen
Vi håper at på positiv behandling av denne søknaden.
Kommunen har ansvar for at tjeneste-ytere får den nødvendige opplæring. Her vil det være
tjenlig å samarbeide med lokale tros- og livssynsamfunn som samsvarer med
tjenestemottakers ønsker. Det handler om livskvalitet, livsutforldelse og å lytte til den
enkeltest historie.
Hvorfor trenger vi diakon i Øyer?
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i alle livets faser
Inkludering og inkluderende fellesskap
Samtaler, sjelesorg og sorgarbeid på institusjoner og blant ungdommer
Styrke kommunens personalomsorg, gjennom undervisning i sorgarbeid, samtaler og etikk.
Kirken er en del av lokalsamfunnet og gjennom en diakon kan helsefremmende tiltak bli satt i
gang/ forsterkes sammen med eksisterende tilbud Ved å bevilge penger til diakon, kan kirken
tilby arbeid med:
1. Ungdom: Som kjent har det vært flere tilfelle i Sør-Gudbrandsdal av ungdom som har tatt
sitt eget liv. Øyer kommune er intet unntak. Diakonen kan være en trygg samtalepartner,
den kan drive oppsøkende virksomhet, møte ungdommen på deres arenaer, bidra til å
skape gode møter og et godt miljø,
Forebygge senere problemer blant ungdom, i samarbeid med politi og kommune.
Arbeid mot ungdom i skoletida. Samarbeid med andre aktører, f.eks. helsesøster.
2. Institusjoner: Være en samtalepartner for beboerne, på det åndelige plan. Også være en
ressursperson for ansatte, en som har kompetanse til å ta den vanskelige samtalen.
3. Sorg: Være en ressursperson for folk i sorg: ved dødsfall, i kriser, for alle dem som
strever
I introduksjonen til Rundskriv 1-6 2009:Helse- og omsorgsdepartemanget, desember 2009,
«Rett til egen tros- og livssynsutøvelse»til rundsskrivet slår departemanget fast at «Alle som

er avhengig av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å
kunne utøve sin tro og sitt livssyn»
Helhetlig menneskesyn: ivaretakelse av mennekers fysiske, psykiske, sosiale, kultutelle og
åndelige behov.
Åndelig behov handler også om eksistesielle behov og forståelse. Åndlighet er et vidt begrep.
Det er den enkelte som definerer for seg selv hva åndelighet er. Det handler om drømmer,
håp, verdier.
Helserådet 11/15 – Kirke-helse-samfunn (utdrag fra fagskrift)
Formålet er: kirke og kommune arbeider sammen for å skape helsefremmende gevinster.
..se på om og hvordan , virkemidlene i samhandlingsreformen og erfaringer fra kirke og
kommune kan brukes i et felles arbeid for å skape helsefremmende gevinster.
Hensikten er å finne frem felles tjenester og aktiviteter innen helsefremmende arbeid som
krysser byråkratiske, organisatoriske og kulturelle grenser.
En av de sentrale kirkelige aktørene innen dette feltet er diakonene.
Eksempler:
 Diakonen i Gausdal sitt samarbeid med det kommunale kriseteam og helsestasjon for
ungsdom
 Trondheim kommune har de senere år opprettet mange kommunale diakon stillinger,
etter grundig felles arbeid sammen med fellesrådet
 Bodø kommune og kirken i Bodø har hatt en prosjekt for å styrke arbeid blant demente
på instistusjoner og deres rett til tros- og livssynsutøvelse
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