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Sak 17/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 18/15 Orienteringer  

  Utsendt: 

  Utkast nettsideinformasjon om ABV/AVU 

  Oppdatert oversikt over veiledere  

  Informasjon om Nordisk veilederkonferanse 

 

a. Referat fra fagrådet 10.10.15 – godkjent i utgave av 3. november.  

b. Møte med prosjekt ressursprest v/ Bernt Ramslid og Verner Bakke   

c. Møte med Oddmund Teigen og Dag Wisløff om faglige tradisjoner i ABV 

d. Forespørsel om aktuelle studiesteder AVU  

e. Prosessen om ABV/AVU på nettsidene 
Merknad: Forslaget ble kommentert. Utkastet bearbeides av arbeidsgruppen og 
legges ut på nettet.  

f. Oppdatert oversikt veiledere og AVU-behov  
Etter oversikten pr. desember 2015 skal det være 92 aktive arbeidsveiledere på 
landsbasis. Innrapportert antall med aktuelle for deltakelse på AVU med oppstart i 
2016 er 29-37.  
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g. Nordisk veilederkonferanse i København, 14. – 17. juni 2016 
Merknad: Informasjon formidles gjennom bispedømmekontorene.  
Monika Skaalerud og Inger Jeanette Enger aktuelle fra fagrådet.  

 

  Vedtak: 

  De fremlagte redegjørelser tas til orientering. 

 

 

Sak 19/15 Godkjenning av planer for AVU ved TF / PTS  

  Utsendt: Kursbeskrivelse ABV fra TF/PTS  

 

 I tråd med vedtak i FABV-sak 12/15, og på grunnlag av den oversendte beskrivelsen 

av arbeidsveilederutdanning, var det gjennomført samtale med Brynjulv Norheim fra 

TF/PTS den 30. november. Fra fagrådet deltok Linn Maria Kierulf, Marit Bunkholt og 

Inge Westly. På grunnlag av samtalen var det sendt inn utkast til kursbeskrivelse fra 

TF/PTS.  

 

 Fagrådet hadde følgende konkrete merknader til den fremlagte emnebeskrivelsen:  

 Under punkt om forkunnskaper må det uttrykkes en forutsetning om at 

studenten selv har gått i veiledning.  

 Under punktet om undervisning og gjennomføring ber fagrådet om at man 

legger til grunn et opplegg med kurssamlinger over til sammen 8 uker.  

 Siste avsnitt om «Godkjenning som arbeidsveileder i DnK» tas ut.  

 

  Vedtak: 

 Fagrådet har mottatt kursbeskrivelse for arbeidsveilederutdanning fra Praktisk 

teologisk seminar / Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo med planlagt oppstart 

høsten 2016. Det fremlagte utdanningsprogram godkjennes som en 

arbeidsveilederutdanning som kan gi nødvendig kompetanse for å utøve ABV i Den 

norske kirke under forutsetning av at de fagpersonene som er meldt inn, inngår i 

kursledelse og gjennomføring, og at det utarbeides en helhetlig kursbeskrivelse etter 

de merknader som er kommer frem i møtet. Beslutningen kunngjøres til 

bispedømmeadministrasjonene slik at de kan ta hensynet til kurset i sine planer.  

 

Sak 20/15 Planer for AVU ved MF   

I tråd med vedtak i FABV-sak 12/15 var det gjennomført et møte med Hallvard 

Mostøl, Lars Johan Danbolt og Atle Ottesen Søvik fra MF den 15. desember. Fra 

fagrådet stilte Marit Bunkholt og Inge Westly. MF har som målsetting å lyse ut og 

starte opp arbeidsveilederutdanning så snart som mulig, fortrinnsvis i løpet av 2016.  

 

Med utgangspunkt i samtalene bad MF om et oppfølgingsmøte i januar med for å 

legge frem en bearbeidet kursbeskrivelse. De ønsker snarlig godkjenning og utlysning 

av et AVU-kurs. De ber om at planene om AVU ved MF tas med i kommunikasjonen 

om saken overfor bispedømmene.  

 

Vedtak:  
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Fagrådet merker seg det pågårende arbeidet med å utvikle planer for AVU ved MF og 

imøteser kontakt om en utarbeidet kursbeskrivelse fra MF.  

 

Sak 21/15 Mandat – varaordning  

 I tråd med vedtak i sak 13/15 ble det lagt fram et utkast til varaordning for fagrådet. 

Etter en drøfting gikk fagrådet inn for følgende forslag til vedtektsendring til 

mandatets punkt 3 om sammensetning og oppnevning (tilføyelser markert i fet 

skrift):  

 

«Fagrådet skal ha medlemmer med bred kompetanse i veiledning og god 
kjennskap til arbeidet med arbeidsveiledning i kirken. Begge kjønn, ulike 
profesjoner og aktive arbeidsveiledere skal være representert 
Det settes sammen av: 
 

- Inntil fire representanter samt inntil to vararepresentanter oppnevnt av BM, 
hvorav minst to representanter og én vararepresentant foreslått av 
tjenestemannsorganisasjonene for prestene.  

- Inntil tre representanter samt inntil to vararepresentanter oppnevnt av KA, 
hvorav to representanter og én vararepresentant foreslått av de respektive 
tjenestemannsorganisasjoner.  
 
BM og KA avgjør hver for seg hvilke vararepresentanter som trer inn for de 
respektive representanter ut fra målsettingen om å ivareta den 
sammensatte kompetansen i fagrådet.  
 
Oppnevningsperioden er på fire år.  BM oppnevner leder. KA oppnevner 
nestleder.» 

 
 

  Vedtak: 

 Det fremlagte forslag til endring i mandat for fagrådet oversendes BM og KA sammen 

med øvrige endringsforslag behandlet i sak 13/15.    

  

Sak 22/15 Budsjett for fagrådet for 2016 

 Med utgangspunkt i behandling av arbeidsplan og budsjett for fagrådet i sak 16/15, 

og avklaringer om budsjettrammer innen KA og BM, ble det lagt fram et forslag til 

budsjett for fagrådet for 2016.  

 

I fagrådets behandling ble følgende presisert: Til Nordisk konferanse tas det kun 

høyde for to representanter dekket av BM (14.000) og én representant dekket av KA 

(7.000), totalt 21.000.    

 

 

 

 
Utgifter Inndekning 

  
BM KA 

ABV-konferanse – deltakere dag I  28000 24500 3500 

ABV-konferanse foredrag og program  15000 10000 5000 
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ABV-konferanse - dag II 45000 30000 15000 

    Fagråd møtekostnader 6000 4000 2000 

Fagråd reisekostnader  18000 16000 2000 

Reisekostnader sekretær  6000 4000 2000 

Overhead og administrasjon  90000 60000 30000 

    Nordisk konferanse (konferanse og reise)  21000 14000 7000 

    Totalt:  229000 162500 66500 
 

Vedtak: 

 Fagrådet tar de gjeldende budsjettrammer til etterretning 

  

Sak 23/15 Nasjonal ABV-konferanse våren 2016 

 Fagrådet har i sak 15/15 gått inn for å arrangere ABV-konferanse 20. -21. april på 

egnet sted i nærheten av Gardermoen, forutsatt dekning i budsjettrammer fra KA og 

BM.  Forslag til rammer og opplegg var forberedt til forrige møte av arbeidsgruppe 

med Monika Skaalerud, Jan Ivar Vorren og Inger Jeanette Enger.   

 Fagrådets merknader:  

- Aktuelle foredragsholdere: Anne Hege Grung foredrag og Øyvind Helliesen respons. 

- Dato for konferansen kunngjøres til bispedømmene umiddelbart  

 

Vedtak: 

Program for ABV-konferanse 20.-21. april forberedes med utgangspunkt i de 

synspunkter som kom fram i møtet. Sekretær tiltrer arbeidsgruppen som forbereder 

program.  

 

Sak 24/15 Arbeidsavtaler for veiledere  

 Spørsmålet om utforming av arbeidsavtaler for veiledere var reist av Monika 

Skaalerud med utgangspunkt i erfaringer med ulik praksis for dette i bispedømmene.   

  

 Vedtak: 

 Spørsmålet om utforming av arbeidsavtaler for veiledere ble drøftet og det arbeides 

videre med saken.  

 

 

Neste møte 3. februar – kl 12.30 – 16.00 Kirkens hus.  
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