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Godkjenning av innkalling og saksliste

Fagrådet skulle godkjenne innkallingen og sakslisten til møtet.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
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Godkjenning av referat fra møte 25.01.18

Fagrådet gikk gjennom referatet fra møtet 02. november 2017
Vedtak: Referatet ble godkjent.

FABV 12/18

Orienteringssak: Sak til Bispemøtet om ABV

Fagrådet fikk på møte 25. januar 2018 fremlagt forslag til nytt mandat for fagrådet.
Bakgrunnen for at det arbeides med et revidert mandat er at funksjonsperioden for
nåværende fagråd går ut i 2018, og at Bispemøtet og KA ser behov for justeringer før ny
oppnevnelse høsten 2018. Nytt fagråd trer i kraft 01. januar 2019.
På møtet i januar kom fagrådet med tilbakemeldinger og disse ble samlet i et dokument som
skal følge saken.
I etterkant av fagrådsmøtet har det vært et videre arbeid med mandatet i samarbeid mellom
Bispemøtet og KA. Mandatet skal behandles på bispemøtet 23.-24. mai, og av KA før
sommeren. Forslag til mandat er noe justert etter at det ble orientert om i fagrådet 25. januar
Til saken som foreligger til behandling på bispemøtet i mai er også justeringer av retningslinjer
for ABV inkludert, i tråd med fagrådets vedtak i sak 04/18
Sekretær orienterte om saken med utgangspunkt i saksdokumentet til Bispemøtets behandling
av saken (BM sak 21/18)
Vedtak: Fagrådet tok saken til orientering

FABV 13/18

Orienteringssak: Søknad til KIFO

Fagrådet vedtok i FABV sak 06/18 Budsjett og årsplan for Fagrådet for ABV prioriterte
saker fagrådet vil arbeide særlig med i 2018. I vedtaket heter det til sist at «fagrådet vil
også forsøke å bestille rapport om ABVs betydning i kirken».
Kirkerådet tok i slutten av mars kontakt med ulike avdelinger i Kirkerådet, og også
Bispemøtet, om å komme med forslag til tema KIFO kan forske på. KIFO utfører hvert
år oppdragsforskning for Den norske kirke på bakgrunn av den bevilgningen Kirkerådet
gir KIFO.
Bispemøtets sekretariat fremmet et forslag om at KIFO burde gjøre forskning på ABVs
betydning i Den norske kirke. Søknaden ble utformet av sekretariatet med innspill fra
Ingeborg Midttømme og Jan Ivar Vorren. Etter konferering med HR-avdelingen i
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Kirkerådet ble søknaden sendt som en felles anbefaling fra Bispemøtets sekretariat og
HR-avdelingen.
I alt kom det inn åtte forslag, hvorav to ble anbefalt videre til KIFO. ABVs betydning
var ikke blant de to som ble anbefalt.
I samtalen understreket fagrådet betydningen om mer kunnskap om virkningene av
ABV. Det kan være hensiktsmessig å tenke et slikt arbeid som et samarbeid mellom
Bispemøtet, Kirkerådet og KA.
Vedtak: Fagrådet tok saken til orientering. Fagrådet ber sekretariatet undersøke om det er
flere muligheter for å få noen til å forske på dette.

FABV 14/18

Kompensasjon av veiledere

Fagrådet vedtok i FABV sak 06/18 at fagrådet i 2018 særlig vil arbeide med
kompensasjon av veiledere. Uavhengig av dette meldte Presteforeningen inn sak om
veiledere og kompensasjon til Kontaktmøtet mellom arbeidsgivere og
arbeidstakerorganisasjonene i rettssubjektet Den norske kirke til deres møte onsdag 18.
april 2018. I vedtaket fra Kontaktmøtet heter det at «synspunktene som fremkom i møtet
bringes videre til Fagrådet for ABV som bes vurdere gjeldende praksis på bakgrunn av
de signaler som gis om mulig uro. Kontaktmøtet ber om å få tilbakemelding på dette».
Fagrådet ble bedt om å drøfte hvordan denne tematikken kan arbeides videre med.
Rammene for kompensasjon fastsettes i andre instanser enn fagrådet, og
handlingsrommet for fagrådet er dermed svært begrenset. Fagrådet har derimot god
kjennskap og kompetanse på saken og kan bidra på en konstruktiv måte i et arbeid om
dette.
Det ble i fagrådet spilt inn at denne tematikken også gjelder i Fellesrådene, ikke bare i
bispedømmene. Saken trenger å bli belyst fra to ulike vinkler, veiledernes erfaringer og
arbeidsgivers muligheter. Dette handler ikke bare om økonomi, men også rammer for
den tjenesten som utføres.
Fagrådet mente at dette bør samtales om på møte med bispedømmene den 18.
september.
Vedtak: Fagrådet nedsetter en arbeidsgruppe som vil følge opp arbeidet med kompensasjon
for veiledere, og vil gi innspill på møte med bispedømmene 18. september. Arbeidsgruppa
består av Jan Ivar Vorren, Per Kristian Aschim og Linn Maria Kierulf.
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Veiledning på veiledning

Fagrådet vedtok i FABV sak 06/18 at fagrådet i 2018 særlig vil arbeide med forventning til
spesielle kvalifikasjonskrav for veiledere som også leder veiledning på veiledning. Bakgrunnen
er at dette kom som innspill på møte mellom fagrådet og lærestedene i september 2017. De
ulike retningene innenfor ABV, den psykodynamiske og den språksystemiske, har noe ulik
oppfatning på dette spørsmålet.
Inger Jeanette Enger og Monika Skaalerud leverte til møtet et notat med innspill til en videre
samtale om kvalifikasjonskrav for veiledere som også leder veiledning på veiledning. I notatet
understrekes et behov for at veiledere selv går i kontinuerlig veiledning. En egen utdannelse
for veiledning for veiledere problematiseres, da det ikke er måten man driver veiledning for
veiledere på som er det spesielle, men at fagligheten kommer til uttrykk gjennom gruppens
felles veiledningskompetanse, profesjonalitet og yrkesetikk.
Enger og Skaalerud foreslår at man heller enn å utarbeide egne kvalifikasjonskrav for de som
leder veiledning på veiledning, må kunne kreve en kontinuerlig forpliktelse av de som skal lede
veiledning på veiledning. De foreslår fire kvalifikasjonskrav: Etiske retningslinjer, aktive
veiledere, faglig engasjement og sertifiseringskrav.
I samtalen i Fagrådet ble det spilt inn at det stilles noen flere krav til at veileder på veiledning
er mer faglig oppdatert enn ordinære veiledere. Det fører automatisk til noen flere krav.
Hvordan kan disse monitoreres? Det er også ulik praksis i bispedømmene på hvordan slik
veiledning gjennomføres. Det var enighet i at dette bør drøftes med ABV-ansvarlige i
bispedømmene.
Vedtak: Veiledning på veiledning tematiseres på kontaktmøte med ABV-ansvarlige i
bispedømmene 18. september, og Fagrådet følger opp saken på bakgrunn av de innspillene
som fremkommer der.

FABV 16/18

Landskonferanse for ABV 2018

Landskonferansen for ABV vil bli holdt den 17. september på The Cube på Gardermoen. Den
18. september vil det være et kontaktmøte mellom Fagrådet og ABV-ansvarlige i
bispedømmene samme sted. Budsjettet for konferansen er på kr 75 000,I hotellbestillingen er det dekket inn deltagelse for 50 personer 17. september, og 20 personer
18. september. Det er gått ut invitasjon til bispedømmene, og Bispemøtet dekker opphold og
kursavgift for ABV-ansvarlige, samt kursavgift for veiledere på veiledning. I tillegg til dette
kommer innledere og Fagrådet.
Foreløpig deltagerliste ser dermed slik ut:
Fagrådet for ABV
8
ABV-rådgivere i bispedømmene
11
Veileder på veiledning
11
Innledere
9
Dette gir en total deltagelse på 39. Fagrådet ønsket å også invitere styret i Kirkevergelaget til
samlingen. Dette gir 50 deltagere.
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Fagrådet diskuterte også muligheten for å inkludere flere på konferansen 17.09. Dette kan
være personer fra læresteder eller aktive veiledere. Disse må i så fall dekke alle utgifter til
konferansen selv.
Foreløpig program
10.00 Åpning v/Ingeborg Midttømme
10.15 Ulike arenaer for ABV (Monika Skaalerud leder bolken)
- Stabsveiledning v/Jostein Tegnér
- Individuell veiledning via Skype v/Arne Torkil Aasen
- Gruppeveiledning via Skype v/Line Kvalvaag
Pause
- ABV som rekrutteringstiltak v/Borg bispedømme
- ABV som personalpolitisk tiltak
12.00 Lunsj
13.00 Forelesning: «Det tredje rommet» v/Eva Skærbæk
14.00 Samtale
14.45 Kaffe/te
15.15 Panelsamtale om ABV
16.30 Oppsummering av dagen v/Linn Maria Kierulf
Fagrådet samtalte også om kontaktmøtet 18. september, og mulige tema for den samlingen.
Aktuell tematikk er:
- Gjennomgang av rapportene fra bispedømmene
- Veiledning på veiledning
- Kompensasjon av veiledere

Vedtak: Arbeidsgruppen jobber videre med programmet for landskonferansen.
Landskonferansen åpnes for påmelding dersom møterommet på hotellet har kapasitet til
det.

FABV 17/18

Rapportering ABV fra bispedømmene

Det ble 16. mars sendt ut brev til bispedømmene om rapportering om ABV fra 2017.
Spørsmålene som ble stilt har vært lagt frem som sak tidligere (FABV sak 08/18), men
ble ikke behandlet på grunn av mangel på tid. Fagrådets medlemmer ble bedt om å
komme med innspill dersom det var noen innvendinger, men det ble ikke meldt.
Spørsmålene er en bearbeidelse av utsendte spørsmål for rapportering fra 2016 og har
vært diskutert tidligere i fagrådet (FABV sak 29/17).
Til møtet 14. mai hadde samtlige bispedømmer levert rapporter, men de siste kom kort
tid før møtet. Tallene ble presentert i form av grafer for Fagrådet. Gjennomgangen av
rapportene ble noe preget av manglende analyse, og det må gjøres et grundigere arbeid
med å forstå tallene. Møtet 18. september kan bidra til en slik forståelse.
Vedtak: Fagrådet tok rapporteringen til orientering, og vil følge opp resultatene i
samarbeid med bispedømmene på samling 18. september.
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Ekvivalering av kandidat som ABV-veileder

Bjørgvin bispedømme sendte 26. februar 2018 inn søknad om å få en prest ekvivalert
som veileder. Søker hadde vært i kontakt med Bispemøtets sekretariat i forkant av
innsendelse.
Prosedyre for alternativ vei til godkjenning som ABV veileder sier at biskop og aktuell
kandidat søker i fellesskap til fagrådet for å vurdere kandidaten for ekvivalering.
Kandidaten gjør i vedlegg til søknaden rede for tidligere utdanning og praksis som
veileder. Biskopen forplikter seg på å legge til rette for kandidatens nødvendige praksis,
inkludere kandidaten i oppfølgingen av ABV-veiledere i bispedømme samt redegjøre
for hvordan kostnadene til nødvendig praksisveiledning, oppgaveveiledning,
sensurering og administrasjon blir dekket.
Fagrådet avgjør om søknaden skal vurderes og om hvilke krav kandidaten må oppfylle
før godkjenning som ABV-veileder. Målet er at kandidaten har god kjennskap til hva
ABV-veiledning i Den norske kirke er. Fagrådet fastsetter hvilke krav kandidaten må
tilfredsstille.
I en foreløpig vurdering av søknaden vurderes det slik at kandidaten oppfyller de faglige
kravene samt krav om deltagelse i ABV-gruppe. Krav om veiledning av ABV-gruppe
med praksisveiledning er ikke oppfylt. Søkeren kan allikevel vise til omfattende
veiledererfaring.
Fagrådet drøftet søknaden, særlig i hvor stor grad man skal vektlegge praksisveiledning,
sett opp mot annen erfaring som veileder. Retningslinjene for ekvivalering av ABVveiledere sier at en søker skal ha «veiledning av ABV gruppe (normalt 66 timer), med
praksisveiledning (normalt 5-10 timer). Praksisveilederen vurderer kandidatens
egnethet og gir anbefaling til fagrådet om godkjenning.»
Vedtak: Fagrådet ekvivalerer Helle Maria Wolstad som ABV-veileder, men ber om at
Bjørgvin bispedømme bekrefter kandidaten i henhold til Retningslinjer for ekvivalerings
pkt om veiledet praksis.

FABV 19/18

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.
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