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Emne: Referat Fagråd for arbeidsveiledning 21.05.15
Til stede:
Ingeborg Midttømme
Monika Skaalerud
Linn Maria Kierulf
Jan Ivar Vorren
Inger Jeanette Enger
Marit Bunkholt
Inge Westly (sekretær)
Fagrådet avventer en oppnevning fra KA etter forslag fra diakonforbundet
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Gjennomgang av mandat og retningslinjer
Momenter fra samtalen:
• Spørsmålet om fagrådet bør ha ordning med vara, følges opp i senere møte.
• KA bes oppnevne nestleder i tråd med mandatet. Leder ber Linn Maria fungere som
nestleder inntil oppnevning er foretatt.
• Noen ord som mangler i Retningslinjene punkt 6, andre avsnitt. Det undersøkes hva som
har vært opprinnelig eller intendert formulering.
• Fagrådet ble gjort kjent med PF’s posisjon at veiledning bør tilbys alle gjennom hele
tjenestetiden.
• KA har sendt ut det vedtatte mandat og retningslinjer til alle fellesråd.
• BM sender ut tilsvarende til bispedømmene med henvisning til fagrådets oppstart og KA’s
utsending.
• Det må informeres om behov for administrative ordninger i bispedømmene i tråd med
retningslinjenes punkt 8.
• BM innhenter informasjon fra bispedømmene om hva slags fagutvikling som tilrettelegges
for veiledere i de respektive regioner/bispedømmer.

Vedtak:
1. Fagrådet tar det vedtatte mandat for fagrådet og retningslinjer for ABV til etterretning.
2. Forslag til arbeidsplan og budsjett for fagrådets arbeid i inneværende og kommende år
legges frem til neste møte.
3. En oversikt over områder hvor det er behov for nærmere definerte retningslinjer, legges
frem til neste møte.
4. Fagrådets sekretariat følger for øvrig opp mandat og retningslinjer ut fra de synspunkter
som kom frem i møtet.
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Status arbeidsveiledning og behov for arbeidsveiledere i bispedømmene
Følgende var utsendt:
- Alfabetisk liste over godkjente arbeidsveiledere fra 2012
- Oversikt over aktive arbeidsveiledere fra 2012
- Oppsummeringer og rapporter om ABV-virksomheten i bispedømmene i 2013
Saksorientering:
• Rapporter om ABV i bispedømmene fra 2013 viser til et behov for 37 nye
arbeidsveiledere.
• I brev fra til BM fra departementet om korrigert budsjettramme for 2015 ber man blant
annet om redegjørelse for hvor mange som ble utdannet i forrige runde, og om hvor
mange av disse som fortsatt fungerer som veiledere.
Vedtak:
Sekretariat sender ut henvendelse til alle bispedømmer med svarfrist 20. juni hvor man
innhenter oversikt over aktive veileder og behov for nye veiledere.
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Ny runde AVU
Fra samtalen:
Fagrådet drøftet juridiske og tekniske spørsmål som virker inn på valg av
fremgangsmåte når vi skal tilrettelegge ny runde med AVU. Hvis fagrådet går inn for at
det gjennomføres en prosess med samlet anskaffelse av kurs og kursplasser nasjonalt, vil
prosessen bli noe mer tidkrevende. Dette fordi fagrådet først må bruke tid på utarbeidelse
av kravspesifikasjoner for kurset, og deretter gjennomføre anbudsprosess som på grunn av
anskaffelsens størrelse må følge bestemte prosedyrekrav etter regelverk for offentlige
anskaffelser. En slik fremgangsmåte vil også gjøre tilbudet dyrere fordi lærestedene ved
slike oppdragskurs ikke kan regne med studiepoengrefusjon ved gjennomføringen av
tiltaket. Fordelen med en slik fremgangsmåte er at fagrådet vil kunne velge ut ett tilbud
som man regner for faglig sakssvarende, og deretter kan sørge for at dette får tilstrekkelig
med deltakere. Av denne grunn var denne fremgangsmåten den som ble foreslått i de
utsendte sakspapirene.
En alternativ fremgangsmåte vil være at fagrådet kartlegger hvilke relevante studietilbud
som finnes, og deretter sørge for å gjøre disse kjent i bispedømmene. Anskaffelsen vil
dermed ikke skje nasjonalt, men ved at søkere/bispedømmer kjøper enkeltplasser på kurs
som lærestedene utlyser på eget initiativ. Fordelen med en slik fremgangsmåte vil være at
kurstilbud / utlysninger kan foreligge raskt, at flere fagmiljø parallelt kan bidra til feltet
med noe ulike profiler, og at de utlyste kursplassene trolig blir noe rimeligere.
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Fagrådet drøftet fremgangsmåtene og så fordeler også ved sistnevnte alternativ. Første
steg i avklaringen kan uansett være at sekretariatet innhenter informasjon om hva slags
tilbud vi kan forvente blir utlyst fra de aktuelle utdanningsinstitusjoner i de nærmeste
årene.
Vedtak:
1. Fagrådet har som målsetting at AVU-kurs kan tilbys i løpet av 2016. Arbeidsgiverne
oppfordres til å starte arbeidet med å kartlegge behov og finner egnete kandidater.
2. Program og evalueringer fra gjennomførte kurs legges frem i neste møte.
3. En oversikt over aktuelle kurstilbud innen AVU med faglig profil og metodikk legges
frem til neste møte.
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Ekvivalering som arbeidsveileder - Thorild Viste
Følgende var utsendt:
- Anbefaling om godkjenning fra PFs fagråd for arbeidsveiledning
- Retningslinjer for alternativ vei til ABV-veileder
Sensoruttalelse var oversendt fra PF men fulgte ikke med sakspapirene. Det ble ytret
ønske om at dette skjer ved tilsvarende saker i fremtiden.
Vedtak:
Fagrådet viser til oversendelse fra Presteforeningens fagråd for arbeidsveiledning og
takker for materialet. Torhild Viste godkjennes på grunnlag av dette som arbeidsveileder
i Den norske kirke.

6/15

Godkjenning av veileder på gruppeveiledning – Bjørn Rasmussen
Saksorientering
PFs fagråd har tidligere avtalt et løp mot ekvivaliering som veileder med seniorrådgiver
Bjørn Rasmussen i Møre bispedømme. Han er i den forbindelse pålagt å gjennomføre
gruppeveiledning under veiledning. Bjørn Rasmussen har foreslått Hans Olav Gilje som
sin veileder.
Vedtak:
Hans Olav Gilje godkjennes som veileder på veiledning i løp mot ekvivalering som
arbeidsveileder for Bjørn Rasmussen.
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Fagrådets videre arbeid
a. Oppfølging av saksområder i fagrådet:
• Marit, Linn Maria og Inge – går gjennom ABV-permen for å avklare hva som bør
utvikles og eventuelt nedfelles i reviderte prosedyrer, for eksempel ved ekvivalering
(innen 1.9).
• Det er behov for faglige tiltak rettet både mot veiledere og dem som administrerer
ordningene. Idé, opplegg og målgruppe for landskonferanse bør gjennomtenkes, Inger
Jeanette, Jan Ivar og Monica legger frem innspill (innen 1.9)
• KA-oppnevnt diakon trekkes inn i gruppearbeid i samråd med Linn Maria.
• Inge skaffer oversikt over fagutvikling og samarbeid regionalt (innen 1.9)
• Brita Hardebergs oppgave om ABV-historien gjøres tilgjengelig for fagrådet
• Fagrådets arbeid bes lagt fram som orienteringssak til BM i oktober.
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b. Nasjonal ABV-konferanse
Forslag til tidspunkt for nasjonal ABV-konferanse våren 2016 legges frem i neste
møte.
c. Tid for neste møte:
Mandag 19. oktober 09.00 (evt 9.30) til 12.30

Vedtak:
Fagrådets videre arbeid følges opp i tråd med de synspunkter som kom fram i møtet.
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Orientering
Neste nordiske arbeidsveilederkonferanse arrangeres 14.-17. juni 2016 i København.
Tema: ”Gruppen i Vejledning”. Arrangører er Sammenslutningen af Supervisorer i
Folkekirken (SSIF) og Folkekirkens Uddannelses- og Videns center (FUV).
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