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Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksliste og innkalling ble godkjent med to saker meldt inn under nytt pkt i sakslisten 17/17
Eventuelt.
Godkjenning av referat fra møtet 16. februar 2017 var ikke satt opp som egen sak, og ble
derfor behandlet under sak 10/17. Referatet ble godkjent med følgende endring under sak
09/17: FABV har hatt møte (13.10.16) med Sissel Vartdal i KR….
I behandlingen av referatet orienterte Monika fra EVU-kurs i KUFO. Her var det mange som
ikke visste hva ABV er. Mange i kirkelig undervisning får ikke ABV, enten ved at de ikke har fått
tilbud eller innvilget søknad. Mange ansatte har ikke fulle stillinger, og får dermed ikke delta i
veiledning. Det er viktig å jobbe med Fellesrådslinja fremover, og KUFO må være med i
arbeidet.
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Orientering fra møte med Kirkevergelaget 12. mai

Monika orienterte om møte med kirkevergelaget, hvor nesten alle Bispedømmer var tilstede.
Det var en spennende og fin samtale. Mange er svært positive, men andre er mer skeptiske,
gjerne etter selv å ha dårlige erfaringer. Det ble satt spørsmålstegn ved hvorvidt det er behov
for veiledning utover ordinær medarbeidersamtale o.l.. Men i all hovedsak positiv
tilbakemelding, og med gode signaler om deltagelse på fremtidige fagsamlinger. Det ble
etterlyst dato for fagdag våren 2018. Tråden tas opp i kontaktmøte (se sak 13/17).

FABV 12/17

Møte med lærestedene 14. september

FABV skal møte MF og TF 14. september kl 12.30, Møterom Oslo i Kirkens hus.
Det ble samtalt om hva man ønsker å få ut av et slikt møte. Helge og Linn Maria utarbeider et
notat på bakgrunn av samtalen, som sendes til gjennomlesning av FABV før det sendes ut til
lærestedene (se vedlegg).

FABV 13/17

Kontaktmøte med bispedømmer og kirkeverger 15.
september

FABV skal møte kontaktpersoner i bispedømmene og representanter fra Kirkevergelagets
lederforum 15. september. Møtet berammes fra kl 10-15. Kirkerådet har møte i Kirkens hus, så
møtet må derfor holdes et annet sted. Helge bestiller møterom og lunsj, fortrinnsvis ved
Gardermoen.
FABV forstår møtet først og fremst som et kontaktmøte med de som administrerer ABV i
bispedømmene, og ber de presentere sitt arbeid på bakgrunn av rapport som leveres inn i
forkant. Inger Jeanette samler trådene og ser de store linjene på bakgrunn av alle rapportene
som leveres inn.
Kirkevergenes deltagelse gir god anledning til å ta opp rapporten om stabsveiledning og snakke
om tverrfagligheten. Per Kristian leder denne sesjonen.
HR-avdelingen v/Sissel Vartdal inviteres til møtet. Hvordan kan ABV finne sin form i en ny
kirkeordning?
ABV er hos prester forankret i tjenesteordning for menighetsprester §16, hvor og hvordan er
det formålstjenlig at det forankres hos FR-ansatte?

FABV 14/17

Hvor lang er en veiledningstime?

Nettsidene til DNK formidler ulikt om hvor lenge en veiledningstime er: Et sted står det 60min,
et annet 45-50min. Lærestedene har etterlyst en klargjøring.

2

Referat

FABV 16. juni 2017

Det er enighet i FABV at en gruppetime varer i 60min, og at veiledning av enkeltperson er på ca
45-50 min pluss pause, altså 60 min det også
FABV kan ikke endre sine egne retningslinjer. KA og BM må derfor gjøre den endelige
presiseringen.

FABV 15/17

Ekvivaleringskandidater i prosess-

Det ligger per juni 2017 inne tre kandidater i en ekvivaleringsprosess. Monika følger opp
Rasmussen, de to andre er foreløpig ivaretatt. Helge følger opp ekstern sensor.

FABV 16/17

Møtekalender fremover

FABV møte 09:30 14. Sept, Møterom Oslo, Kirkens hus - møte med institusjonene fra
12.30
Møte med bdr og Kirkeverger 15. sept kl 10-15. Sted blir klarlagt før ferien.
2. nov ordinært FABV kl 09.30 - 13 i møterom Oslo, Kirkens hus.

FABV 17/17

Eventuelt

ABV i ny kirkeordning
Inger Jeanette innledet til samtale om ABVs plass i ny kirkeordning, med utgangspunkt i FABV
sak 09/17. ABV må være en selvsagt kultur i Den norske kirke uavhengig av geografi, faggruppe
og arb.giveransvar. Hva har dårligere økonomi å si for ABV? ABV som dugnad kan føre til at det
blir usynliggjort og at menighetene får mindre prest ettersom veiledere må bruke av
arbeidstiden til å følge opp grupper.
FABV følger opp denne saken, i første omgang på møte med bdr og kirkeverger 15. september
Veileder og tillitsvalgt
Det har kommet reaksjoner på at en diakon fungere både som veileder og tillitsvalgt. FABV
undres over at dette kan oppleves som en interessekonflikt, men forstår at arbeidsgiver har
rett til å stille spørsmål om hvor mye annet en ansatt kan gjøre i arbeidstiden.
Det er tradisjon for at veiledere som blir proster trer ut av aktiv veiledning ettersom de da
representerer arbeidsgiveren.
Det kan være nyttig å berøre denne tematikken på møtet 15. september.
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