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Saker til behandling 

 

 

1/19 Gjennomgang av mandat for Fagråd for ABV 
 
 

I forbindelse med oppstart av et nytt Fagråd for ABV vil det være nyttig å ha en 

gjennomgang av mandatet for fagrådet og se dette i sammenheng med retningslinjene for 

ABV.  

 

Den nåværende utgaven av Fagråd for ABV ble etablert i 2014 da Styringsgruppe for ABV 

som ble driftet av Bispemøtet ble slått sammen med Presteforeningens Fagråd for ABV. 

Dagens fagråd driftes i et samarbeid mellom Bispemøtet og KA, og Bispemøtet innehar 

sekretariatsfunksjonen.  

 

Mandat for Fagrådet for ABV ble vedtatt i 2014, og senere revidert i 2016 og 2018. 

Revisjonen i 2018 endret sammensetningen av fagrådet slik at medlemmene tydeligere 

representerer en funksjon. Det er blant annet nå presisert at en kirkeverge og en ansatt på 

bispedømmekontor med ansvar for å følge opp ABV skal ha sete i rådet. Det er ikke gjort 

materielle endringer i oppgavene for fagrådet utover å tilpasse punktet om 

arbeidsveilederutdannelsen til en ny virkelighet.  

 

 

 

Vedtak  

Fagrådet drøftet mandatet og arbeidet i fagrådet. 

 

Sekretariatet undersøker budsjett og økonomi knyttet til deltagelse på ABV-konferanse i 

Finland 2020. Sekretariatet lager oversikt over ekvivalerte veiledere til neste møte som del 

av sak om ulik faglig bakgrunn for veiledere. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

2/19 Orienteringssaker 
 
 

Kompensasjon av veiledere 

Kompensasjon av ABV-veiledere har blitt tematisert i Kontaktmøtet. Fra det foreløpige 

referatet fra møtet 21. februar heter det: 

 

Arbeidsveiledningen ble drøftet. Det var enighet om at veiledningspraksisen tilrettelegges 

slik at følgende rammer for presters veiledningstjeneste blir ivaretatt: 

 Veiledningen tilrettelegges i alle bispedømmer som en del av ordinær arbeidstid og 

inngår i arbeidsplanen.  
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 Det anbefales å sette inn vikar for den som har veiledningsoppdrag. Dette må 

avklares lokalt ut fra behov og rådende forhold. 

 Alternativt foretas en utjevning/kompensasjon i arbeidsplanleggingen i prostiet som 

dekker opp for den som er fraværende på grunn av veiledning. 

 Dersom det ikke er mulig å skaffe vikar eller foreta utjevning i arbeidsplanene i 

prostiet, og prest må påta seg oppdrag utover det som ligger i arbeidsplanen, og som 

ikke kan utsettes, utbetales overtid for slike oppdrag. 

 

Det er ingen umiddelbare planer om å ta dette opp på nytt i Kontaktmøtet.  

 

Fagrådet anerkjenner at utfordringer knyttet til honorering ikke bare gjelder ansatte i 

rettssubjektet Den norske kirke, men også gjelder veiledere ansatt i fellesrådene. 

 

Veiledning for arbeidsveiledere i kirkelig kontekst 

MF vitenskapelig høgskole har et emne kalt TEOL8541 Veiledning for arbeidsveiledere i 

kirkelig kontekst. Dette er opprettet primært for å gi dem som har bidratt på MFs AVU en 

mulighet til å opparbeide formell kompetanse. Det er ingen planer om å lansere dette som et 

større tiltak. 

 

Emnebeskrivelse er tilgjengelig på https://www.mf.no/emnekatalog/emne/TEOL8541 

 

 

Vedtak  

Orienteringssakene ble tatt til orientering. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

3/19 Rapportering fra bispedømmene for 2018 
 
 

Det har siden 2017 årlig blitt sendt ut rapporteringsskjema til ABV-ansvarlige i 

bispedømmene. Fagrådet har drøftet hvilke spørsmål som skal stilles, og ABV-ansvarlige 

kom selv med innspill på koordineringsmøtet i september 2018. På bakgrunn av dette ble 

det sendt ut rapporteringsskjema for tall fra 2018 den 15. februar 2019 med svarfrist 6. mars. 

Ved fristen hadde samtlige bispedømmer svart på tross av kort frist som blant annet skyldtes 

at det var vinterferie i løpet av rapporteringsperioden. 

 

Det var i denne omgangen stilt mange flere spørsmål enn på tidligere skjema, og det har blitt 

lagt opp til en evaluering av spørsmålsstillingen i samarbeid med bispedømmene. Dette vil 

gå på hvor vanskelig og tidkrevende det er å gi svar på spørsmålene, om spørsmålene er 

presise nok og om spørsmålene gir den informasjonen som er hensiktsmessig for å 

videreutvikle ABV i Den norske kirke. Dette evalueringsarbeidet kan skje i forbindelse med 

et eventuelt koordineringsmøte mellom Fagrådet for ABV og ABV-ansvarlige i 

bispedømmene høsten 2019.03.06 

 

Rapporteringen var delt opp i 8 deler med til sammen 51 spørsmål: 

- Organisering av ABV 

- ABV-grupper 

- Deltakere 

- Veiledere 

- Individuell veiledning 

- Stabsveiledning 

https://www.mf.no/emnekatalog/emne/TEOL8541
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- Økonomi 

- Avsluttende spørsmål 

 

I sakspapiret som ble presentert på møtet var tallen for hva bispedømmene fakturerer 

fellesrådsansatte for deltakelse i ABV-grupper ikke inkludert. Tallene er som følger (pr.år): 

Agder og Telemark:  kr 6 000,- 

Bjørgvin:  kr 4 000,- 

Borg:   kr 3 000,-  (1 500,- per semester) 

Hamar:  kr 0,- 

Møre:   kr 3 000,- 

Nidaros:  kr 1 000,- 

Nord-Hålogaland: kr 0,-   (det vurderes innført kr 3 000,- fra høsten 2019) 

Oslo:   kr 2 500,-  (kr 5 000,- for to år) 

Stavanger:  kr 5 000,-  (kr 450,- ved AVU-ledete grupper) 

Sør-Hålogaland: kr 3 000,- 

Tunsberg:  kr 4 000,- 

 

 

 
Vedtak  

Fagrådet for ABV drøftet rapportering fra bispedømmene. Sekretariatet arbeider videre med 

å systematisere tallene. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

4/19 Budsjett og årsplan for Fagrådet for ABV 2019 
 

 

Budsjett 2019 

Følgende budsjettramme er satt for fagrådet i 2019 

Møtevirksomhet 35 000,- 

Møte med bispedømmene 35 000,- 

Total sum 70 000,- 

 

Dette skal være nok til å dekke utgiftene knyttet til møtene i fagrådet samt å kunne holde et 

koordineringsmøte med ABV-ansvarlige i bispedømmene. 

 
Årsplan 2018 

Fagrådet vedtok i sak 06/18 at man i 2018 skulle arbeide spesielt med 

- kompensasjon av veiledere 

- forventninger til veiledning på veiledning 

- informasjonsarbeid om ABV 

- å etablere et nasjonalt register over godkjente veiledere. 

Fagrådet ønsket også å forsøke å bestille en rapport om ABVs betydning i kirken. 

 

Årsplan 2019 

Med vedtak i fagrådet (FABV 29/28) og i Bispemøtet (BM 45/18) ligger det føringer for at 

fagrådet i 2019 må arbeide med arbeidsveilederutdannelsen. Dette vil trolig innebære en del 

arbeid. Samtidig kan det være naturlig å følge opp både kompensasjon av veiledere samt 

etablering av nasjonalt register over veiledere som en naturlig konsekvens av at de 

pågående arbeidsveilederutdannelsene avsluttes i løpet av året. 

Utover dette står fagrådet fritt til å vurdere hva det bør arbeides med i 2019. 
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Møteplan 2019 

Fagrådet bør sette en møteplan for 2019. Mandatet til fagrådet sier at fagrådet møtes 

«normalt to ganger i året». Arbeidet med en ny arbeidsveilederutdannelse kan tilsi at det vil 

bære behov for noe mer møtevirksomhet i 2019. Det foreslås derfor å sette et møte før 

sommeren for å planlegge og samrå seg i forkant av møte med bispedømmene samt følge 

opp arbeidet med AVU. Videre vil det være mulig å ha et møte i fagrådet i forbindelse med 

møtet med bispedømmene. Sekretariatet vil anbefale at det på dette høstmøtet gjøres en 

vurdering av om fagrådet har behov for å møtes ytterligere én gang før årsskiftet. 

 
Vedtak  

Fagrådet for ABV vil i 2019 særlig arbeide med arbeidsveilederutdannelse, nasjonalt register 

over godkjente veiledere, samt faglighet blant veiledere. Sekretariatet lager en oversikt over 

veiledere som er ekvivalert utenom ordinær AVU til møtet i juni, med særlig fokus på faglig 

bakgrunn.  

 

Møtedatoer i 2019 vil være 17. juni på Gardermoen og 11. september i forbindelse med 

koordineringsmøte med bispedømmene. 

 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

5/19 Koordineringsmøte med bispedømmene 
 
Møtebehandling 

 

Fagrådet for ABV avholder Landskonferanse for ABV annet hvert år. Ettersom siste 

konferanse var i 2018 vil den ikke holdes i 2019. Det kan allikevel være behov for å møte 

ABV-ansvarlige i bispedømmene for et koordineringsmøte lik det som ble holdt i 2017. Det 

er avsatt midler i budsjettet for et slikt møte. 

    

Dersom fagrådet ønsker å avholde et slikt møte, er det en del ting som må avklares. 

 

1. Kirkevergelaget deltok på landskonferansen i 2018, og det har vært et ønske om å styrke 

samhandlingen mellom bispedømmene og fellesrådene i arbeidet med ABV. Dette er styrket 

i at en kirkeverge nå er medlem i fagrådet, men det bør vurderes om fagrådet ser et behov 

for å invitere flere kirkeverger inn på et koordineringsmøte. 

 

2. Rapporteringen fra bispedømmene er det som i størst grad bidrar til å kartlegge hva som 

må arbeides videre med og tematiseres. Hva er det behov for å drøfte i et 

koordineringsmøte? 

  

3. Dato og rammer for møtet. 

 

 
Vedtak  

Det vil avholdes koordineringsmøte om ABV den 11. september. Sekretariatet arbeider 

videre med å planlegge, informere og invitere til møtet. Fagrådets representant fra 

kirkevergelaget undersøker mulighetene for kirkevergenes deltagelse. 

 

[Lagre]  
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6/19 Arbeidsveilederutdannelse 
 
 

Fagrådet har etter møte med ABV-ansvarlige i bispedømmene i september 2018 drøftet 

oppstart av ny runde med arbeidsveilederutdanning (AVU), og Bispemøtet gjorde i oktober 

2018 følgende vedtak (BM 45/18): 

Bispemøtet ser behov for å rekruttere flere ABV-utdannende veiledere, og vil be Fagrådet 

for ABV om å vurdere planer for et nytt AVU-kurs. Kursutviklingen må skje i sammenheng 

med Bispemøtets øvrige EVU-arbeid. 

 

Fagrådet gjorde følgende vedtak på sitt møte i desember 2018, FABV 29/18: 

Fagrådet er glade for at Bispemøtet ber Fagrådet for ABV vurdere planer for ny AVU. 

Fagrådet ønsker en oppstart av ny AVU i løpet av kort tid, og ber Bispemøtet melde dette 

inn til første møte i Kompetanserådet i 2019. I tillegg til hva som er oppgitt i retningslinjene 

for ABV, mener fagrådet det er nødvendig å fortsatt sikre tverrfagligheten i utdannelsen. For 

å kvalitetssikre og utvikle en ny AVU, ber fagrådet lærestedene sikre en grundig evaluering 

av nåværende utdannelse. Fagrådet ber Bispemøtet undersøke ulike former for finansiering 

av en slik utdannelse. 

 

Bispemøtets sekretariat informerte om ønsket om å igangsette AVU på Kompetanserådets 

møte i januar 2019, og har hatt noe kontakt med både TF og MF om dette i etterkant. AVU 

som del av etter- og videreutdanningstilbudet for øvrig ble også tematisert på Sentralt 

etterutdanningsutvalg (SEU) 21. januar etter innspill fra Presteforeningen. Sekretariatet 

orienterer mer om disse møtepunktene på møtet. 

 

Fagrådet må nå drøfte hvordan man ønsker å arbeide videre med saken. En mulig løsning 

kan være å opprette en egen undergruppe i rådet som arbeider særskilt med AVU. Det er 

signalisert til lærestedene at det kan være et ønske om å ha et møte for å sondere 

mulighetene for et eventuelt samarbeid mellom lærestedene og for å opprette en dialog om 

den kommende utdannelsen. 

 

Et spørsmål som har vært tematisert av flere er finansieringen av AVU-studentene. Det er 

en omfattende og kostbar utdanning som vil kunne ta midler fra øvrige EVU-tiltak. Etter 

konsultasjon med flere relevante personer synes det lite trolig å hente ekstern finansiering 

fra Kirkerådet eller øvrige instanser til å gjennomføre kurset. Det vil dermed være 

bispedømmenes økonomi som vil være avgjørende for hvor mange som kan delta fra det 

enkelte bispedømmet. Fellesrådene vil i utgangspunktet måtte ta kostnadene for å sende 

sine ansatte på kurs, men det kan eventuelt fremforhandles avtaler med bispedømmene. 

Bispemøtet vil måtte styre sine kursanbefalinger ut ifra den forventning om at mange vil 

kunne ønske å delta på AVU. 

 

 
Vedtak  

Fagrådet ber sekretær forberede egen sak om AVU til møte 17. juni med utgangspunkt i 

evalueringer fra tidligere AVU. Saken drøftes deretter på koordieringsmøte med 

arbeidsgiverne i september 2019. Lærestedene inviteres til møte om AVU i etterkant av 

dette dialogmøtet.  

 

Fagrådet ber lærestedene om å få tilsendt evaluering fra siste gjennomførte AVU for å 

kunne gå inn i et arbeid med ny AVU. Denne evalueringen må være på plass 15. august. 

Evalueringene vil danne grunnlag for Fagrådets videre arbeid med AVU. 

 

Fagrådet kan ikke støtte en utlysning av AVU før 2021. 
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[Lagre]  

 

 

 

 

 

 

7/19 Eventuelt 
 

Ingen saker ble meldt til eventuelt 

 

 

 

 

 

 

[Lagre]  
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