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FABV 18/17

Tittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møte 16.06.17
Gjennomgang av innsendte rapporter fra bispedømmene
Forberedelse av kontaktmøte med bispedømmene og kirkeverge
Forberedelse av møte med lærestedene
Ekvivalering av veileder
Eventuelt

Godkjenning av innkalling og saksliste

Fagrådet skulle godkjenne innkallingen og sakslisten til møtet. Det ble presisert at det ikke var
presisert dato for innkallingen i sakspapirene.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sak 24/17 gis nytt navn «ABV i ny kirkeordning».
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Godkjenning av referat fra møte 16.06.17

Fagrådet gikk gjennom referatet fra møtet 16. juni 2017
Vedtak: Referat fra møtet 16. juni 2017 ble godkjent med de endringer som fremkom på møtet.

FABV 20/17

Gjennomgang av innsendte rapporter fra
bispedømmene

Helge redegjorde for prosessen knyttet til rapportene. Det har de senere årene vært lite
systematisk rapportering fra bispedømmene på ABV. Når Bispemøtets sekretariat nå skulle
sende ut rapporteringsskjema på ny elektronisk plattform, ble spørsmålene endret fra tidligere
rapporteringsskjema. Intensjonen var at det skulle bli lettere for bispedømmene å rapportere.
På grunn av kort tidsfrist for utsendelse, ble spørsmålene formulert av sekretariatet uten
behandling i fagrådet i forkant. Ved fristen for innsendelse av rapporter 1. september hadde
samtlige bispedømmer levert rapport.
På bakgrunn av sammenstilling av de innsendte rapportene gikk Inger Jeanette gjennom
tallene. Nye spørsmålsformuleringer, samt uklarhet i avgitte svar gjør det vanskelig å
sammenligne tallene fra 2017 med tidligere år. Av hovedpoeng som ble trukket fram i
gjennomgangen, og i den påfølgende samtalen, kan nevnes:
- Det meldes om 111 aktive ABV-grupper. Er dette inkludert AVU-grupper er det en reell
nedgang i antall grupper, men hvis de ikke er inkludert er det en økning.
- 665 deltakere er mange, men hvor mange? Om dette er et godt tall avhenger av hvem
disse 665 er. Kan vi få med vigslede medarbeidere?
- Det er liten sammenheng mellom rapporterte grupper og rapporterte veiledere. Har
bispedømmet oversikt over alle utdannede veiledere?
- Uklart om hva som rapporteres inn som «individuell ABV». Ikke alt som kan kalles ABV,
f.eks. coaching, mentoring og åndelig veiledning.
- Det må legges inn andre yrkesgrupper enn prester under spørsmålet «hvem tilbys
ABV?».
- Hva slags rutiner har bispedømmene på å gi andre vigslede medarbeidere ABV? Kan
det tydeliggjøres hvordan det arbeides med ABV i bispedømmet?
- Kan det lages en slags mal for hvordan økonomien i ABV skal rapporteres? Er det mulig
å finne ut hva en ABV-deltager koster? ABV gjemmes i ulike poster i regnskapet.
Tallene finnes, men hvordan kan vi få dem ut?
- Koordinering med fellesrådsansatte meldes som en utfordring.
- Proster mangler i rapporteringen, det gjør også veiledning på veiledning.
- Det må ikke tenkes for snevert om ABV, menotring kan lede inn i ABV.
Vedtak: Fagrådet tok de innsendte rapportene til orientering. Rapporteringsskjemaet
behandles som egen sak i møtet i november 2017.
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Forberedelse av kontaktmøte med bispedømmer og
kirkeverger

Fagrådet drøftet det forestående kontaktmøtet med bispedømmene og representanter fra
Kirkevergelagets lederforum. Det ble blant annet samtalt om hvordan økonomi kan behandles
på møtet, og om hva en ønsker å få vite av bispedømmene
Interessekonflikter hos veiledere blir ikke prioritert på møtet, men kan eventuelt komme som
egen sak på møte i fagrådet 02. november.
Vedtak: Kontaktmøtet arrangeres på bakgrunn av forberedelsene i møtet. Helge noterer under
møtet og notatene vil danne utgangspunkt for sak i møtet i november.

FABV 22/17

Forberedelse av møte med lærestedene

Fagrådet drøftet det forestående møte med lærestedene som tilbyr AVU. Det ble blant annet
presisert at FABVs mandat er å sikre at kirken har tilstrekkelig med veiledere som har den
riktige kompetansen.
Vedtak: FABV arrangerer møtet på bakgrunn av forberedelsen i møtet og i møtet 16. juni.

FABV 23/17

Ekvivalering av veileder

Til møtet forelå det en søknad om å bli vurdert for ekvivalering som veileder. Dokumentasjon
på gjennomført praksis, samt godkjent skriftlig oppgave, ble fremlagt for fagrådet før møtet.
Vedtak: Bjørn Rasmussen ekvivaleres som kvalifisert veileder i Den norske kirke. Sekretariatet
følger opp videre kommunikasjon med kandidaten.

FABV 24/17

ABV i ny kirkeordning

Det vises til FABV saker 09/17, 13/17 og 17/17 hvor tematikken knyttet til ABV i en fremtidig
kirkeordning har blitt berørt.
Fagrådet drøftet hvordan ABV kan forankres i arbeidet med en ny organisering av kirken. Det
er viktig at dette får plass i papirene som legges frem i arbeidet videre. I Veivalg for fremtidig
kirkeordning legges kompetansearbeid tydeligere til biskopen. Samarbeid mellom
bispedømmer og fellesråd er nøkkelen. KA avgjørende for å kunne skape gode avtaler. Kirken i
stor endring: Det er når samarbeidsformer og rammer endres det er viktigst med ABV.
I dagens tariffavtale står det nevnt kompetanseutvikling. Dette kan omfavne ABV, men må

3

Referat

FABV 14. september 2017

ikke. Ethvert FR forholder seg til tariff, arb.miljølov og HMS. Det handler ikke bare om strategi,
men også om en holdning til tiltak som vil kunne fungere.
Det må stilles forventninger til HR og Kirkerådet om at ABV må bli ivaretatt også i fremtiden.
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