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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 02.11.17

Fagrådet gikk gjennom referatet fra møtet 02. november 2017
Vedtak: Referat fra møtet 02. november 2018 ble godkjent med de endringer som fremkom på
møtet.
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Orienteringssak: Timesatser for veiledere

Satsene for arbeidsveiledning for veiledere som honoreres pr. time følger takstene for
mekling i det offentlige. Disse justeres normalt pr. 1. januar hvert år. Departementet har
fastsatt at mekler/veileder skal utbetales 70% av satsen. Det øvrige beregnes til
administrasjon. Gruppeveiledning er beregnet til 1,5 gangers veiledningssats.
Dette gir følgende satser:
- Individualveiledning 714,- Gruppeveiledning 1 071,Det er i statsbudsjettet for 2018 ikke meldt om endringer i statens satser, og det vil
derfor heller ikke forekomme endringer i kirkens satser til sine veiledere.
Vedtak: Fagrådet tok saken om timesatser for veiledere til orientering
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Endring av retningslinjene for ABV

I evalueringen av møter med bispedømmer og læresteder høsten 2017 ble det i FABV
sak 28/17 presisert et behov for å gå igjennom retningslinjene for godkjenning av
veiledere til bruk i ABV og initiering og gjennomføring av AVU.
Frem til 2016 har organiseringen av AVU vært gjort i fagrådet, og fagrådet har i stor
grad stått for gjennomføringen selv. Da har det vært lite behov for en godkjennelse i
etterkant av veiledere. Fra 2016 har lærestedene selv utformet utdannelsen, og fagrådet
har mistet mye av det ansvaret det tidligere hadde. Målet med endringene i
retningslinjene har vært å tilpasse retningslinjene den nye situasjonen, og samtidig sikre
at DNK selv, gjennom fagrådet, er i stand til å sikre kvaliteten på de veilederne som
skal lede ABV-gruppene i kirken.
Arbeidet med retningslinjene fører til at nåværende pkt 6 i retningslinjene erstattes av et
nytt pkt 6 og pkt 7. Nåværende pkt 7 blir da pkt 8 osv.
Fagrådet drøftet saken og bearbeidet forslaget som ble presentert på møtet.
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Vedtak: Fagrådet foreslår følgende nye punkt i Retningslinjer for ABV, og oversender forslaget
til Bispemøtet og KA og ber dem vedta foreslåtte endringer.
Forslag til nytt pkt 6. og 7 (erstatter nåværende pkt. 6)

6. Krav til veiledere
Veiledningen (gruppe/individuell) utføres av personer med arbeidsveilederutdanning
(AVU) eller tilsvarende veilederutdanning godkjent av Nasjonalt fagråd for
arbeidsveiledning, og som er registrert i fagrådets register over godkjente veiledere.
Personer med gjennomført AVU, og som ikke ellers anses uskikket for å fungere som
veileder i kirken, registreres i nasjonalt register over arbeidsveiledere.
Arbeidsgiver (biskop eller kirkelig fellesråd) avgjør hvilken veileder som skal benyttes
til profesjonsbaserte grupper og signerer kontrakt. Begge arbeidsgiverne avgjør i
fellesskap hvilke veiledere som skal benyttes i tverrfaglige veiledningsgrupper.
Veiledere som benyttes til ABV, har ansvar for å vedlikeholde sin
veiledningskompetanse og å delta i veiledning på veiledning.
7. Arbeidsveilederutdanning
Arbeidsveilederutdanning er et videreutdanningsprogram på masternivå for prester,
kateketer, diakoner eller andre kirkelige medarbeidere som har minimum to års
yrkeserfaring fra kirkelige tjeneste. Som utgangspunkt bør de som blir tatt opp på
studiet på forhånd ha utdannelse på masternivå og erfaring fra ABV, men det kan gis
dispensasjon for personer som har annen særlig kompetanse eller på annen måte
oppleves spesielt aktuell for å være ABV-veileder.
Nasjonalt fagråd for ABV kartlegger behov for nye arbeidsveiledere i Den norske kirke,
gjennom rapportering fra bispedømmene. Fra Den norske kirkes side anses det som
nødvendig at AVU har et omfang tilsvarende 60 stp og inneholder praksisgrupper og
veiledning på veiledning. Den nærmere utformingen av AVU skjer i dialog mellom
Fagrådet og lærestedene.
Biskopen anbefaler hvem som gjennomfører studiet fra sitt bispedømme, og støtter dette
økonomisk og bidrar til å etablere praksisgruppe for studenten. Fellesrådet støtter sine
studenter økonomisk. Dersom det ikke foreligger anbefaling fra biskopen, er ikke et
bispedømme forpliktet til å organisere praksisgruppe.
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Evaluering av mandat for Fagråd for ABV

Det ble på møtet i fagrådet i november 2017 kunngjort at det vil skje et arbeid med
mandatet for fagrådet frem mot oppnevnelse av nytt fagråd høsten 2018. Det nye
fagrådets første funksjonsperiode går mot slutten, og Bispemøtet og KA har sett behov
for noen justeringer.
På møtet ble utkast til nytt mandat presentert og drøftet.
Vedtak: Fagrådet ga innspill til forslaget til nytt mandat. Innspillene samles i et eget notat som
vil følge den videre saksgangen. Saksfremlegget
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Budsjett og årsplan for Fagrådet for ABV

Budsjett
Bispemøtet har i 2017 budsjettert med følgende for arbeidet med ABV
- Møter Nasjonalt fagråd for ABV NOK 35 000,- Landskonferanse for ABV
NOK 75 000,Total sum
NOK 110 000,Bispemøtet vil mot slutten av 2017 fakturere KA etter avtalte satser.
Summen til møtevirksomhet i fagrådet er den samme som for 2017. Bevilgningene til
landskonferansen må settes opp i eget budsjett, og egenandeler for deltagere må sees i
lys av totale kostnader for gjennomføring. Til sammenligning ble det bevilget 35 000,til kontaktmøtet i september 2017, og vi holdt oss innenfor denne rammen.
Årsplan
Landskonferansen for ABV vil være det tiltaket som vil være mest ressurskrevende
både for fagrådet og sekretariatet i 2018. AVU-utdannelsene som pågår på lærestedet er
ferdige i 2019, og er så etablerte at det forventes lite ressurser fra fagråd og sekretariat
på dette.
Fra møtene i fagrådet i 2017 er det en del momenter som er diskutert og som bør
arbeides videre med. Bispemøtets sekretariat vil på grunn av vakanse i en stilling ha noe
mindre kapasitet enn normalt første halvår av 2018. Det gjør at fagrådet må prioritere
hva man ønsker at skal arbeides med. Her følger liste over aktuelle områder, og det er
åpent for medlemmer i fagrådet å fremme flere tiltak på møtet:
- Utvikle et nasjonalt register over godkjente ABV-veiledere
- Arbeide med forståelsen av ABV i relasjon til åndelig veiledning
- Utvikle kompetansekrav for veiledere for veiledere
- Vurdere ulike former for ABV som stabsveiledning og ABV via skype
- Lage rapport som kan belyse ABVs betydning i kirken
Møteplan
Det ble på møtet i november 2017 bestemt at det er fagrådsmøter 25. januar og 27. april,
kl 09:30-13 på Kirkens hus. Flere møtedatoer må settes på møtet i januar.
Vedtak: Fagrådet tar budsjett for 2018 til orientering. Møtedatoer for 2018 settes til 27. april,
I 2018 vil Fagrådet særlig arbeide med
- kompensasjon av veiledere
- forventninger til veiledning på veiledning,
- informasjonsarbeid om ABV
- å etablere et nasjonalt register over godkjente veiledere
Fagrådet vil også forsøke å bestille rapport om ABVs betydning i kirken.
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Landskonferanse for ABV 2018

Mandatet for fagrådet sier at fagrådet skal arrangere en landskonferanse for ABV annet
hvert år. Siste konferanse ble holdt i 2016, og det er derfor klart for ny konferanse i år.
Fagrådet bes på møtet bestemme tidspunkt for konferansen, samt drøfte tema og vurdere
om det bør nedsettes egen planleggingskomité.
Budsjettet for konferansen er på NOK 75 000,Vedtak: Landskonferansen for ABV vil i 2018 holdes 17. september, med påfølgende
møte med bispedømmene 18. september.
Aktuelle tema til konferansen vil være relasjonen mellom ABV og åndelig veiledning, og
nye former for ABV (f.eks. via Skype).
En planleggingskomité bestående av Kari Stray-Nordberg, Jan Ivar Vorren og Monika
Skaalerud følger opp arbeidet med konferansen.
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Rapportering ABV fra bispedømmene

Det ble på møte i fagrådet i november bestemt at årlig rapportering om ABV fra
bispedømmene bør skje i januar hvert år i forbindelse med annen årlig rapportering. På
grunn av redusert bemanning i Bispemøtets sekretariat har det ikke vært mulig å
gjennomføre rapportering for 2017 ennå, men dette bør skje så snart som mulig.
Etter at rapporteringsskjema for 2016 ble drøftet på møtet i november, ble spørsmålene
som skal stilles i årets rapportering presentert for fagrådet, med oppfordring om at det
skulle foretas gjøres godkjenning av spørsmålene i møtet.
Det ble ikke tid i møtet til en ordentlig behandling av saken, og fagrådets medlemmer
ble bedt om å komme med innspill per epost i etterkant av møtet dersom man hadde
kommentarer.
Vedtak: Bispemøtets sekretariat gjennomfører rapportering og presenterer resultatet på
neste fagrådsmøte.
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