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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

1/20 Oppsummering koordineringsmøte 11.09.19 

 

Fagrådet arrangerte koordineringsmøte med ABV-koordinatorene i bispedømmene, samt 
representant fra Kirkevergelagets styre, 11. september 2019.  
 
I etterkant av møtet 11. september har KA og Bispemøtet vedtatt endringer i retningslinjene 
for honorering. Dette er kommunisert ut til bispedømmene, og oppdaterte retningslinjer ligger 
på www.kirken.no/abv 
 
I etterkant av møtet er det også sendt ut justerte samtykkeskjema for inkludering i nasjonal 
oversikt over godkjente arbeidsveiledere. Bispedømmene vil samle inn utfylte skjema fra 
veilederne og oversende samlet til Bispemøtet som vil opprette oversikten på bakgrunn av 
innkomne skjema. 
 
Flere bispedømmer rapporterte om at det var krevende å fylle alle gruppene med deltagere, 
men at nyutdannede veiledere ble prioritert til å lede de gruppene som skal etableres. Disse 
har dermed et overskudd av veiledere, mens andre melder om et underskudd. 
 

Fagrådet vedtok at man i 2019 særlig skulle fokusere på faglighet i veiledning på veiledning, 
og dette ble tematisert på koordineringsmøtet. Fagrådet ble bedt om nå å ta stilling til om, og 
hvordan, man ønsker å følge opp forventninger/kvalifikasjonskrav til veiledere på veiledning.  

Øvrige momenter som kom opp i løpet av koordineringsmøtet handlet om:  
- Relasjon mellom ABV og åndelig veiledning  
- Samarbeid på tvers av bispedømmene  
- Bevissthet knyttet til prostens personalomsorg og ABV  
- Lik praksis knyttet til inngåelse av avtaler  
 
Møtebehandling 
Fagrådet drøftet veiledning på veiledning. Det ble lagt fram et forslag til hva som kan ligge i 
forventninger/kvalifikasjonskrav til de som skal ha slik veiledning på møtet i september, og 
dette dannet utgangspunktet for drøftingen. Blant momentene som ble drøftet var om de som 
driver slik veiledning bør ha arbeidsveilederutdannelse lik den som er i den kirkelige 
tradisjonen, rolleforståelse for den som har veiledning på veiledning og hvilke etiske 
forventninger det er snakk om utover de som allerede ligger i profesjonsetikken, særlig 
knyttet til taushetsplikt og arbeidsgivers behov for informasjon. Det ble vektlagt at 
arbeidsgivers behov for informasjon ikke er knyttet til hva som blir tematisert i veiledningen, 
men hva som vil være behovet for videre veiledning etc. Fagrådet understreket at det var 
behov for mer kunnskap om hvordan veiledning på veiledning driftes i bispedømmene. 
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Fagråd for ABVs vedtak  

Fagrådet for ABV har oppsummert koordineringsmøte med bispedømmene 11. 
september 2019 

Fagrådet vil undersøke hvordan man drifter veiledning på veiledning i 
bispedømmene ved å inkludere dette i rapporteringen for 2020 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

2/20 Budsjett og årsplan 2020 

Følgende budsjettramme er satt for fagrådet i 2020 

Møtevirksomhet 25 000,- 
Landskonferanse ABV 75 000,- 
Total sum 100 000,- 

Fagrådet ble bedt om å vurdere saker det skal arbeides særlig med i 2020. De lå fra 
foregående vedtakt at arbeidsveilederutdannelse og landskonferanse for ABV vil 
kreve noe arbeid, men at fagårdet sto fritt til å vurdere hvilke saker man ønsket å vie 
særlig oppmerksomhet i 2020. Som en del av saken lå også å fastsette møteplan for 
2020. 

 

Fagråd for ABVs vedtak 

Fagrådet for ABV vil i 2020 særlig arbeide med arbeidsveilederutdannelse, 
landskonferanse for ABV, samt veiledning på veiledning 

 

Møtedatoer i 2020 vil være fredag 8. mai, et møte i forbindelse med 
landskonferansen 7. og 8. september, og 27. november 

 

[Lagre vedtak] [...]  
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3/20 Nasjonal oversikt over godkjente ABV-veiledere 

Det ble høsten 2019 sendt ut samtykkeskjema for inkludering i nasjonal oversikt over 
godkjente ABV-veiledere til alle bispedømmer. 

Dette var en orienteringssak og foreløpig oversikt lå vedlagt. 

 

Fagråd for ABVs vedtak/innstilling  

Fagrådet tok saken til orientering. Oppdatert oversikt legges ved i sak til Bispemøtet i 
mai. 

 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

4/20 Landskonferanse ABV 2020 

Fagrådet har vedtatt at neste landskonferanse skal være 7. og 8. september 2020. 
Den første dagen vil være en åpen, faglig konferanse for veiledere, mens den andre 
dagen vil være koordineringsmøte mellom fagrådet og ABV-koordinatorene i 
bispedømmene. 

Det er reservert konferanserom på Quality Hotel på Gardermoen for 60 personer den 
7. september og overnatting og middag samt møterom den 8. september for 20 
personer.  

 

Møtebehandling 
Fagrådet drøftet den kommende landskonferansen og ønsker å ha egen delsamling 
for de som har veiledning for veiledere. Videre må de to faglige tradisjonene 
(språksystemisk og psykodynamisk) legges til grunn selv om det finnes andre faglige 
bakgrunner i veiledningskorpset (eks. gestalt). Videre er det ønskelig å løfte inn hva 
som er god kvalitet på veiledning, samt vurdere om stabsveiledning, ABV som 
konfliktforebyggende – ikke konfliktløsende, og faglige relasjoner i ABV kan 
tematiseres. Inger Ullberg ble foreslått som aktuell foreleser. 

 

Fagråd for ABVs vedtak/innstilling  
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Fagrådet for ABV har drøftet landskonferanse for ABV i 2020 og Monika Skaalerud, 
Tore Hummelvoll og Lars Peder Holm (blir forespurt) vil arbeide med et 
programutkast til neste fagrådsmøte. 

 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

 

5/20 Arbeidsveilederutdannelse 

Nasjonalt fagråd for ABV har drøftet arbeidsveilederutdannelse en rekke ganger de 
senere årene, og temaet har også vært løftet inn i koordineringsmøter med 
bispedømmene. 

Våren 2019 ble over 40 kirkelige ansatte ferdig med sin arbeidsveilederutdannelse, 
og mange bispedømmer er derfor godt besatt med veiledere i flere år framover. 
Samtidig var det noen bispedømmer som ikke hadde deltagere på disse 
utdannelsen, og andre opplever at flere veiledere endrer arbeidssted eller av andre 
grunner ikke kan fungere som veiledere. Andre bispedømmer igjen ser at 
veilederkorpset blir eldre og at det er behov for nye om ikke så mange år. Samlet sett 
er det derfor grunnlag for å begynne arbeidet med å igangsette en ny runde 
arbeidsveilederutdannelse (AVU). 

Neste omgang med AVU er den første etter omleggingen av Den norske kirke til én 
virksomhet i 2017. Økonomisk innebærer dette at finansiering av AVU må skje 
innenfor rammen av bispedømmenes ordinære budsjetter. Dette medfører at AVU 
må inngå i det løpende etter- og videreutdanningstilbudet, og forankres i Sentralt 
etterutdanningsutvalg og Bispemøtet. 

Nytt i arbeidet med AVU er også den endrede rollen mellom fagrådet og 
lærestedene, hvor lærestedene nå tydeligere er kursutviklere. For å imøtekomme 
dette endrede forholdet, ble retningslinjene for ABV oppdatert i 2018. 
 
Representanter fra fagrådet møtte i januar 2020 MF og TF til et sonderingsmøte i 
forkant av arbeidet som må gjøres. Her var det særlig muligheten for at MF og TF 
kan samarbeide om et nytt kurs som ble drøftet. 
 
Møtebehandling 
Fagrådet drøftet ulike sider og hensyn ved en kommende arbeidsveilederutdannelse, 
særlig knyttet til fagrådets samarbeid med lærestedene, og lærestedene seg 
imellom. Videre definerte fagrådet enkelte sider ved studiet man vurderer som særlig 
viktig å ivareta. 
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Fagrådet avventer signaler fra TF og MF om videre planlegging av en ny utdannelse. 
Dette gjelder særlig om det er mulig at disse to samarbeider om gjennomføringen av 
neste runde, eventuelt hvordan de stiller seg til en rotasjonsordning hvor AVU tilbys 
med jevne mellomrom slik lærestedene gjør med Pastoral lederutdanning (PLU)  

 

Fagråd for ABVs vedtak  

Fagrådet for ABV har drøftet arbeidsveilederutdannelse og ber om at følgende 
punkter følges opp i det videre arbeidet med AVU: 

1. Studiet må inkludere 66 timers praksis 
2. Studiet må ha en varighet over seks semestre 
3. Det må være minst én samling per semester 
4. Det må sikres nok veiledning på den veiledningen studentene gjennomfører. 
5. Det må ikke gå for lenge mellom hver samling. 
6. Studiet må se hen til retningslinjene på hva som er det kirkelige ABVs 

identitet. ABV må ikke forstås som konfliktløsende. 
7. Det må sikres sammenheng mellom praksis og teori i oppgaveskriving, og bli 

gitt tilstrekkelig med veiledning på oppgaveskriving. 
8. Det må sikres også at pensumlitteratur reflekterer arbeidsveiledning i en 

kirkelig kontekst. 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

6/20 Justering av satser honorering av veiledere 

Nye retningslinjer for honorering av veiledere ble fastsatt av Bispemøtet og KA høsten 2019. 
I det oppdaterte retningslinjene heter det: 
 
8. Honorar mv 
Ved bruk av veileder med tilsettingsforhold i rettssubjektet Den norske kirke, skal 
veilederoppgaven tilrettelegges som del av ordinær arbeidstid. For ansatte i fellesråd og 
menighetsråd som har sin veilederoppgave som del av ordinær arbeidstid, skal det inngås 
frikjøpsavtale mellom bispedømmekontor og vedkommendes arbeidsgiver. Denne avtalen 
inngås lokalt. 
 
Veileder regner veiledningsarbeidet, herunder veiledning, obligatorisk veiledning på 
veiledning og reisetid, ut i fra en 1:1 timeberegning 
For eksterne veiledere, fellesrådsansatte eller ansatte i menighetsråd, hvor 
veiledningsoppgaven ikke lar seg innpasse som del av ordinær arbeidstid, men må 
tilrettelegges som et bierverv, honoreres oppgaven med utgangspunkt i statlig salærsats for 
bl.a. advokater. Veiledning og veiledning på veiledning honoreres med 70% av salærsatsen. 
Forberedelse og etterarbeid i tilknytning til veiledningen er inkludert i denne satsen. Reisetid 
honoreres med halvparten av dette, 35% av salærsatsen. 
Satsene justeres 1.1. hvert år. 



 7  

 
For 2019 var salærsatsen kr 1040,-, og 70% av dette tilsvarte da kr 728,-. 35% av 
salærsatsen var kr 364,-. 
I 2020 er satsen økt til kr 1060,-. Dette vil si at 70% av dette nå vil tilsvare kr 742,- og 35% kr 
371,- 
 
Det vil bli sendt ut informasjon til bispedømmene om dette sammen med informasjon om 
landskonferanse for ABV, 
 

Fagråd for ABVs vedtak  

Fagrådet tok saken til orientering 

 

[Lagre vedtak] [...]  

 

 

 

 

 


