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Protokollen fra møtet 17. mars ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til referatet, 
men det ble ytret et ønske om å ta opp arbeidet med å arbeide videre med veiledning på 
veiledning. 
 
 
 
Saker til behandling 

 
 
8/19 Orienteringssaker 
 
Click here to enter text. 
ABV-konferanse Finland 2020 
Det ble på møte i fagrådet den 14. mars orientert om den kommende ABV-konferansen i 
Finland. Det vil bli bevilget midler til at to medlemmer i fagrådet vil få dekket reise, opphold 
og konferanseavgift. Dette vil komme som en ekstra bevilgning fra Bispemøtet til fagrådet i 
budsjettet for 2020. 
 
Støtte til fagsamling for veiledere mai 2019 
Bispemøtet mottok søknad om støtte til en fagsamling for ABV-veiledere i mai. Ettersom 
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fagrådet ikke har midler i sitt budsjett til å støtte slike tiltak, bevilget Bispemøtets sekretariat 
kr 10 000,- for å dekke det faglige innholdet på samlingen. 
 
Deltagelse på avslutning av AVU på TF og MF 
I forbindelse med at AVU nå avsluttes både på TF og MF dette semesteret, har lærestedene 
vært i kontakt med fagrådet med et ønske om deltagelse på avslutningssamlingene. 
Fagrådets leder har ikke hatt anledning til å delta på disse to samlingene, så fagrådets 
sekretær har deltatt på samling på Granvolden for studentene ved TF og på Modum for 
studentene fra MF. På Modum deltok også KAs direktør. Sekretær i fagrådet orienterte om 
samlingene. 
 
AVU 
Fagrådet vedtok på møtet i mars at man skulle be lærestedene om å motta deres evaluering 
av arbeidsveilederutdannelsen som nå avsluttes. Det har vært positive tilbakemeldinger på 
dette, og fagrådet vil motta dem når de foreligger. Ettersom studiet har blitt avsluttet tett opp 
mot sommeren er det usikkert på om evalueringene vil foreligge innen 15. august som var 
fagrådets ønske.  
 
 
Møtebehandling 
Tore Hummelvoll, som var med på å arrangere fagsamlingen for ABV-veiledere, bidro til å 
orientere om samlingen. Omtrent 20 deltagere var med, og det vurderes arrangert igjen. 
Bispemøtet har gitt uttrykk for at man ikke ser for seg støtte til liknende arrangement senere, 
men heller ønsker å gi et mer faglig påfyll til flere veiledere på landskonferansen for ABV. 
 
Vedtak  
Orienteringssakene ble tatt til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
 
9/19 Ekvivalering av ABV-veiledere. Praksis og historikk. 
 
Forslag til vedtak 
 
Fagrådet for ABV vedtok i sak 4/19 at man i 2019 særskilt skal se på praksis knyttet til 
ekvivalering av ABV-veiledere som ikke har gjennomført ordinær AVU, med et spesielt blikk 
på faglighet hos søkere. 
 
Sakspapiret til møtet gjorde rede for gjeldende regelverk for ekvivalering av ABV-veiledere, 
samt en oversikt over kandidater og deres faglighet etter at ordningen med ekvivalering ble 
opprettet i 2008.  
 
1. Retningslinjer for alternativ vei til godkjenning som ABV-veileder  
Forslag til retningslinjer for ekvivalering ble lagt fram for Landskonferansen for ABV i april 
2008. Bakgrunnen for opprettelsen av slik retningslinjer var blant annet Oslo biskops 
interesse i å bruke en veileder uten arbeidsveilederutdannelse som gruppeveileder. Det ble 
samme år vedtatt at fagrådet skulle ha ansvar for å følge opp dette arbeidet, mens biskop 
skulle dekke utgifter knyttet til en slik ekvivalering. Retningslinjene ble gjennomgått og 
revidert i 2010, da særlig for å sikre biskopenes forpliktelse og økonomiske ansvar. 
Retningslinjene fra 2010 ligger vedlagt. 
 
Retningslinjene ble igjen revidert i 2016, og det er denne versjonen som nå er gjeldende 
regelverk. 
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2. Oversikt over kandidater til ekvivalering  
I en oversikt fra Presteforeningen datert 12. mai 2015 var det 11 personer som var koblet på 
en prosess mot ekvivalering. Av disse var fire godkjent som veiledere, fem ansett som 
avsluttet uten ekvivalering, én klar for godkjenning, samt én fremdeles i prosess da notatet 
fra PF ble utarbeidet.  
 
Etter at Bispemøtet tok over driften av fagrådet, og dermed også ordningen med 
ekvivalering, har begge kandidatene som da var i prosess blitt godkjent som veiledere. 
Utover godkjenningen av disse to, har tre nye kandidater blitt anmodet om å godkjennes. To 
av disse er blitt godkjent, mens én er i prosess.  
 
I alt er altså åtte personer godkjent som ABV-veiledere gjennom alternativ vei, mens én 
trolig vil være klar for godkjenning i løpet av 2020.  
 
Faglighet  
I vedtaket fra fagrådet ble det bedt om et særlig blikk på fagligheten hos kandidatene som 
skulle ekvivaleres. Bispemøtet har ikke tilgang på alle dokumenter knyttet til ekvivaleringer 
før 2015, og det kan dermed ikke redegjøres for den fagligheten som lå til grunn for 
ekvivalering av kandidatene før 2015. Det ble på møtet derfor kun gjort rede for de tre 
kandidatene som begynte sin ekvivaleringsprosess etter 2015. 
 
Fagrådets vurderinger knyttet til hva som kreves av tilleggskompetanse har knyttet seg til 
praktisk erfaring fra ABV og ABV-tradisjonen i Den norske kirke spesielt. Man har i liten grad 
gått inn i hva som ligger av emner etc. i de ulike veiledningsutdanningene. Dette har trolig 
sammenheng med at det ikke er en éntydig faglig retning innenfor veiledning som kan sies å 
være særskilt for ABV-ordningen. I retningslinjene for ABV heter det i pkt 1: «ABV er en 
samlebetegnelse på organiserte veiledningstilbud som tar utgangspunkt i ansattes egne 
erfaringer fra arbeidssituasjonen». 
 
Etter 2015 er det lærestedene MF og TF som har tilbudt utdanninger særlig tilrettelagt for 
veiledere i Den norske kirke. Slik denne ordningen fungerer, er det lærestedene, i dialog 
med fagrådet, som fastsetter pensum og avgjør fagligheten, mens biskopene gir anbefaling 
om hvem som skal bli veiledere bl.a. på grunn av egnethet. Når en kandidat ønsker å 
ekvivaleres som veileder, skal dette skje på bakgrunn av anbefaling og med støtte fra 
biskopen. Biskopens vurderinger vil dermed på mange måter gi likt utslag både med tanke 
på ekvivalering og en tradisjonell arbeidsveilederutdannelse for veiledere i DNK. Forskjellen 
ligger dermed i at fagrådet i ekvivaleringssaker har siste ord hva gjelder faglighet. I det 
videre arbeidet kan man se for seg tre mulige praksiser for dette arbeidet:  

1. Ekvivaleringen fortsetter som nå, hvor fagrådet gjør en generell vurdering av 
søkerne.  

2. Fagrådet går tyngre inn i vurderingen av den fagligheten søkeren tar med seg. Dette 
kan skje ved å bl.a. nedsette en gruppe som i særlig grad skal vurdere fagligheten i 
de ulike utdannelsene opp mot det som tilbys i AVU ved TF og MF.  

3. Fagrådet overlater til lærestedene å avgjøre om den teoretiske kompetansen hos 
søkerne er tilfredsstillende i sammenligning med hva AVU-studentene er gjennom i 
sin utdannelse.  

 
 
Møtebehandling 
Fagrådet drøftet hvordan man på en mest hensiktsmessig måte kan forvalte ordningen med 
å godkjenne veiledere med alternativ kompetanse. Særlig handlet dette om å sikre arbeidet 
med å vurdere søkeres faglighet. Det kom innspill om at deler av den alternative 
veilederutdannelsen bør gjøres som en helhetlig utdanning, og ikke kun bestå av enkeltkurs. 
 
Vedtak  
Fagrådet drøftet praksisen knyttet til ekvivalering av veiledere til bruk i ABV, og ønsker å gå 
tyngre inn i den fagligheten søkeren tar med seg. Dette kan skje ved å blant annet nedsette 
en gruppe som skal vurdere fagligheten i de ulike utdannelsene opp mot det som tilbys i 
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AVU. Ved krav om å innlevere en større oppgave bør læresteder kobles på for å sikre 
kvalitet i vurderingen av arbeidet. 
 
Fagrådet ser behov for å presisere strekpunkt to i krav til teoretisk kompetanse i 
Retningslinjer for godkjenning av alternativ vei til godkjenning som ABV-veileder. Det må her 
inkluderes en formulering som sier at dette er 60 studiepoeng, og at minst 30 av disse 
poengene bør være én enhet. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
 
10/19 Honorering av veiledere ansatt i fellesråd 
 
Forslag til vedtak 
 
Fagrådet har mottatt et brev fra Diakonforbundet, datert 5. juni 2019. Brevet reiser spørsmål 
knyttet til honorering og tidsbruk for veiledere ansatt i fellesråd. Brevet lå vedlagt 
sakspapiret. Fagrådet har også mottatt forespørsel fra Nidaros bispedømme om det samme. 
Usikkerheten gjelder særlig ansatte i fellesråd som fungerer som veiledere og som 
honoreres med salærsats: Skal disse kompenseres for obligatorisk deltagelse på veiledning 
på veiledning og fagdager, eller er dette inkludert i det honoraret de får for veilederarbeidet? 
 
Retningslinjene legger til grunn at ansatte i Den norske kirke, både de som er ansatt i 
bispedømmet og de som er ansatt i fellesråd, skal utføre veilederarbeidet som del av deres 
ordinære arbeidstid. Med dette som standard vil deltagelse på veiledning på veiledning og 
fagdager føres som vanlig timeberegning.  
 
Dersom veilederen honoreres utover ordinær arbeidstid, altså ved å motta salærsats, bør 
det imidlertid vurderes om det skal legges føringer for hvordan dette håndteres. 
 
Relaterte spørsmål  
Bispemøtet mottok tidligere i år en henvendelse fra Hamar bispedømme med en bestilling 
om å drøfte punktet om honorering i retningslinjene. Her løftes blant annet fram usikkerhet 
knyttet til beregning av timer for veiledningsgrupper, medgått reisetid og kompensasjon for 
ansatte i rettssubjektet. 
  
 
 
Møtebehandling 
Fagrådet drøftet kompensasjonsordningene, og vurderte det slik at dette punktet i 
retningslinjene må gås igjennom for å presisere hva som anbefales av ordninger.  
 
 
 
Vedtak  
Fagrådet drøftet kompensasjonsordningene. Linn Maria Kierulf, Anne Beate Tjentland og 
Helge Nylenna møtes for å utforme et forslag til nytt punkt 8 i retningslinjene og for å 
besvare spørsmål reist av Hamar bispedømme, Nidaros bispedømme og Diakonforbundet. 
 
[Lagre]  
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11/19 Nasjonalt register over godkjente ABV-veiledere 
 
 
Fagrådet har drøftet opprettelsen av et nasjonalt register over godkjente ABV-veiledere flere 
ganger. I FABV 4/19 vedtok fagrådet at man i 2019 særlig vil arbeide med opprettelsen av et 
slikt register. 
 
I mandatet til fagrådet heter det i punkt 2.f at fagrådet skal føre register over godkjente 
veiledere og veiledere i tjeneste. I nasjonale retningslinjer for ABV heter det i punkt 6 om 
krav til veiledere at «personer med gjennomført AVU, og som ikke ellers anses uskikket for å 
fungere som veileder i kirken, registreres i nasjonalt register over arbeidsveiledere.» 
 
Et nasjonalt register vil ha som formål å gjøre det lettere å organisere ABV-arbeidet i 
bispedømmene. Registeret vil gi bispedømmene en oversikt over hva slags 
veiledningskompetanse som finnes i bispedømmet, samt hvilke veiledere som er aktive og 
hvem som kan være aktuelle å forespørre om veiledning. 
 
Bispemøtet vil stå som eier av registeret, mens bispedømmene må bidra til å holde 
registeret oppdatert med hvem som er aktive, hvem som har endret stilling samt hvem som 
ikke ønsker å stå oppført i registeret. Fagrådet vil således ikke ha en formell tilknytning til 
registeret, men ha tilgang til det gjennom Bispemøtet. 
 
Registeret vil følge GDPR og de regler personvernforordningen fastsetter for å føre et slikt 
register. Dette gjør at mengden med opplysninger som står i registeret bør være begrenset. 
En redusert mengde informasjon vil også gjøre det lettere å vedlikeholde registeret. 
 
I registeret vil følgende informasjon samles inn: 
Fullt navn 
Fødselsår 
Stilling 
Arbeidssted 
Bispedømme 
Tidspunkt og sted for AVU/ekvivalering av alternativ veilederkompetanse 
 
Å oppgi fødselsår gir en mulighet til å følge med på aldersnivået til veilederkorpset, noe som 
kan gi relevant informasjon om blant annet når mange går av med pensjon. Dette er verdifult 
i arbeidet med å planlegge AVU.  
Stilling, arbeidssted og bispedømme gir verdifull informasjon om vedkommende er ansatt i 
bispedømmet eller fellesråd og hva slags type bakgrunn vedkommende har. Arbeidssted og 
bispedømme er også nyttig med tanke på hvor stor radius man kan tenke at en veileder 
opererer  
Tidspunkt og sted for AVU/ekvivalering gir en mulighet til å ha kunnskap om hva slags faglig 
utdannelse den enkelte veileder har.  
 
Forslag til samtykkeskjema som må underskrives av den enkelte veileder ligger vedlagt.  
Det er særdeles viktig at registeret ajourføres etter at det er opprettet. Dette vil være 
Bispemøtets ansvar. Det bør utvikles gode rutiner for hvordan man innhenter informasjon fra 
bispedømmene.  
 
Det foreslås at det informeres og samtales om registeret på koordineringsmøtet med 
bispedømmene høsten 2019. 
 
 
Møtebehandling 
Fagrådet drøftet saken, og det ble reist spørsmål om behovet for et samtykkeskjema da 
dette er informasjon som i dag finnes, men som er fordelt spredt på bispedømmene. 
Kirkerådets ansatte som har ansvar for personvern anbefaler å sende ut et samtykkeskjema. 
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Da er man sikret å være innenfor nye personvernsregler, selv om det kan tenkes at det 
hadde vært mulig å samle denne informasjonen uten å særlig be om samtykke. 
 
Det ble videre drøftet hvordan man kan omformulere deler av dokumentet, og samtalt om at 
det er viktig at det ikke oppleves som frivillig å stå oppført, men at dette er nødvendig for å 
kunne benyttes som veileder.  
 
 
 
Vedtak  
Fagrådet drøftet sak om nasjonalt register for godkjente ABV-veiledere. Sekretariatet tar 
med seg innspill fra fagrådet i den videre arbeidet med å implementere registeret. Saken tas 
opp på samling med bispedømmene høsten 2019. 
 
[Lagre]  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
12/19 Koordineringsmøte med bispedømmene 11. september 2019 
 
 
Det ble på møtet meldt inn egen sak om koordineringsmøtet med bispedømmene 11. 
september.  
 
Samlingen i september kommer tett på kirkevalget, og dette medfører at enkelte ikke kan 
delta. Det arbeides med å få på plass representanter for de bispedømmene som ikke kan 
sende ABV-ansvarlig. Kirkevergelaget stiller 2-3 representanter. 
 
 
Møtebehandling 
Fagrådet gikk igjennom hva som bør tematiseres på samlingen, og hvem fra fagrådet som 
skal ha ansvar for å lede saken på møtet. Fagrådet vil møtes kl 8 og ha et møte før 
samlingen begynner kl 10. Bispemøtet ordner med overnatting for de i fagrådet som er nødt 
til å reise kvelden før. 
 
Åpning – Ingeborg Nordlund 
Runde med presentasjon fra hvert bispedømme  
Nasjonalt register for ABV-veiledere 
Honorering av fellesrådsansatte/retningslinjenes punkt 8  
Bruk av nye veiledere/rekruttering til ABV  
Forventning til veiledning på veiledning  
 
Tidsrammen og rekkefølgen på de ulike bolkene er ikke bestemt 
 
Registrering begynner kl 10, med møtestart 10.15. Samlingen avsluttes kl 16. Lunsj skal 
være klokken 11.30 
 
 
 
Vedtak  
Det arbeides videre med samlingen ut fra de føringer som ble lagt på møtet. Sekretariatet 
sender ut brev med mer informasjon til bispedømmene. 
 
[Lagre]  


