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PROTOKOLL  
Fagråd for ABV 
 
Møtedato:  Fredag 8. mai 2020 
Klokkeslett:  kl. 09.00 – 12.00 
Møtested:  NB! Digitalt møte i Microsoft Teams.  
Tilstede:  Ingeborg Midttømme, Linn Maria Kierulf, Anne Beate Tjentland, Ingeborg 

Nordlund, Jon Marius Kobro Hammer, Tore Hummelvoll, Monika Skaalerud.  
 
 
  
 
 
SAKSLISTE 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 31. januar 2020 
 

Vedtak: Protokoll fra møtet den 31. januar 2020 ble godkjent.  
 

 
Saker til behandling 
 
7/20 Oppfølging av nasjonal oversikt over godkjente ABV-veiledere 

 
8/20 Landskonferanse ABV den 7. september og 8. september 2020 

 
9/20 Rapportering fra ABV-koordinatorene i bispedømmene 

 
10/20 Arbeidsveilederutdannelse 

 
11/20 Forståelse av retningslinjene for ABV i relasjon til stabsveiledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABV 
Oslo, digitalt møte. Mai 2020 

DEN NORSKE KIRKE 
Fagråd for ABV 



SAKSLISTE 
 
7/20 Oppfølging av nasjonal oversikt over godkjente ABV-veiledere 

 
Arbeidet med å etablere en nasjonal oversikt over godkjente ABV-veiledere fortsetter. 
Oversikten skal gjøre det lettere for bispedømmekontorene å ha en oversikt over hva 
som finnes av veilederressurser i bispedømmene, og den vil oppdateres slik at 
veiledere som endrer stilling ikke vil falle ut av systemet. 
 

 
MØTEBEHANDLING 
Fagråd for ABV drøftet rapporteringen som ble fremlagt til møtet. Rapporteringen gir 
et godt bilde av hvor mange veiledere som er operative i de ulike bispedømmer.  
Den nasjonale oversikten er et nyttig redskap for å monitorere behovet for nye runder 
med utdanning.  
Det er et felles ønske om å få oversikten komplett snarest mulig. Bispedømmer som 
ikke har komplette data over ABV veiledere kontaktes av Bispemøtets sekretariat for 
oppfølging.  
 
VEDTAK: Fagråd for ABV tok saken til orientering og ber sekretariatet følge opp 
videre arbeide med nasjonal oversikt vover godkjente ABV veiledere.   
 
 

8/20 Landskonferanse ABV 2020 den 7. september og 8. september 
 
Fagrådet vedtok på sitt møte, den 31. januar 2020, at neste landskonferanse for ABV 
skal være 7. og 8. september 2020. Den ene dagen vil være en åpen, faglig 
konferanse for veiledere, mens den andre dagen vil være 
koordineringsmøte mellom fagrådet og ABV-koordinatorene i bispedømmene. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med programinnhold for 
konferansen. Gruppen består av Monika Skaalerud og Tore Hummelvoll, og har blitt 
supplert med Lars Peder Holm. 
 
MØTEBEHANDLING 
Fagrådet er glade for at sokneprest Lars Peder Holm har sagt seg villig til å delta i 
arbeidsgruppen til Landskonferansen.  
 
Fagrådet diskuterte muligheten for å fremskynde landskonferansen til juni, men velger 
å holde fast på det tidligere oppsatte tidspunkt i september.  
 
På grunn av smitteverntiltak og restriksjoner vil konferansen bli på en digital plattform. 
Microsoft Teams er kirkens foretrukne digitale hjelpemiddel. Det er opprettet en 
teams-gruppe for Fagråd for ABV til bruk for samarbeid mot konferansen.  
 
Fagråd for ABV har mulighet til å samles i Kirkens hus, og møterom med digitale 
hjelpemiddel er bestilt for begge dagene.  
 
Den 7. september blir en åpen dag for alle. Arbeidsgruppen er godt i gang med å lage 
et program for denne dagen og har etablert kontakt med aktuelle bidragsytere. 
Program bør foreligge i begynnelsen av juni og sendes ut da.  
 
Den 8. september blir det et koordineringsmøte mellom fagrådet og ABV-
koordinatorene i bispedømmene. Dagen planlegges og ledes av biskop Ingeborg 
Midttømme, Linn Maria Kierulf og Thomas Berbom. 



Tema for denne dagen:  
• Samtale med veiledere som har ansvar for veiledning på veiledning. 
• Bare 75% har veiledning på veiledning.  
• Veiledning på nett. 
• Mer om honorering. 
• Samarbeidsorgan med kirkevergene. 
• ABV grupper for kirkeverger. 
• Rekruttering til ABV grupper i bispedømmene.  

 
VEDTAK: Fagråd for ABV jobber videre med planlegging av landskonferansen og 
gjennomfører denne som planlagt den 7. og 8. september 2020. Denne gangen 
avholdes konferansen digitalt og det sendes ut program og informasjon i begynnelsen 
av juni.  
 
 

9/20 Rapportering fra bispedømmene for 2019 
 
Det har siden 2017 årlig blitt sendt ut rapporteringsskjema til ABV-ansvarlige i 
bispedømmene. I år har skjemaet blitt sendt ut elektronisk via Enalayzer.  
Det har kommet inn svar fra 8 bispedømmer innen fristen 21. april 2020. 
 
Undersøkelsen er omfattende og bygger på malen fra i fjor, men med noen 
endringer.  Det er 58 spørsmål som er besvart, og spørsmålene består av en blanding 
av fritekst-svar og punkt-svar. 
 
MØTEBEHANDLING 
Fagrådet gikk igjennom rapporteringen fra bispedømmene og drøftet aktuelle funn fra 
rapporteringen. Ikke alle bispedømmer hadde svart innen fristen og rapporteringen 
må derfor følges opp. Fagrådet ønsker at sekretariatet følger opp slik at 
bispedømmene leverer fullstendige rapporter så snart som mulig.  
I tråd med tidligere møtebehandling og vedtak ønsker Fagrådet å følge opp arbeidet 
med veiledning på veiledning og vil bruke rapporteringen som bakgrunn for dette 
arbeidet.  
Videre var det enig om at undersøkelsen er omfattende og at man ved neste års 
rapportering kan se om den kan fremstilles noe enklere.  
 
VEDTAK: Fagrådet for ABV drøftet rapportering fra bispedømmene 2019. 
Sekretariatet arbeider videre med å systematisere funnene, og orienterer fagrådet på 
et senere møte. 
 
 

10/20 Arbeidsveilederutdannelse 
 
Nasjonalt fagråd for ABV har drøftet arbeidsveilederutdannelsen en rekke ganger de 
senere årene, sist ved sitt møte den 31. januar.  
Sekretariatet har sendt en henvendelse til både TF og MF for å få innspill til videre 
arbeid om arbeidsveilederutdannelse, og i hvilken form de evt. ser for seg et 
samarbeid.  
 
 
MØTEBEHANDLING 
Det var ikke kommet svar fra TF eller MF på denne saken til møtet.  
Fagrådet ber sekretariatet følge opp.  
 



VEDTAK: Fagrådet tok saken til orientering. 
 
 

11/20 Forståelse av retningslinjene for ABV i relasjon til stabsveiledning 
 
 Nasjonalt fagråd for ABV har mottatt en henvendelse fra rådgivende utvalg for ABV i 

Oslo bispedømme (vedlagt). Henvendelsen tar opp forståelsen av retningslinjene for 
ABV i relasjon til stabsveiledning. Det henvises til at stadig flere bispedømmer er i 
ferd med å implementere stabsveiledning som en del av det løpende ABV arbeidet. 
Rådgivende utvalg for ABV i Oslo bispedømme ønsker en avklaring på hvilken status 
retningslinjene for ABV har, dersom stabsveileding er ment å være fremtidens ABV-
tiltak, samt hvilken forståelse av «konflikt» som skal legges til grunn i retningslinjene 
for ABV. 

  
MØTEBEHANDLING 
Fagråd for ABV drøftet henvendelsen fra rådgivende utvalg for ABV i Oslo 
bispedømme.  
Tematikken i drøftingen omhandlet stabsveiledning og begrepet «konflikt» knyttet til 
retningslinjene for ABV.  
Fagrådet hadde en felles forståelse av at nasjonale retningslinjer for ABV pkt. 2 gir et 
dekkende bilde av formålet med arbeidsveiledning i Den norske kirke. Fagrådet ser 
derfor ikke behov for å starte et arbeid med å endre disse retningslinjene.  
 
Fagrådet anbefaler ikke at stabsveiledning skal være den nye måten å drive 
veiledning på, og det er ønskelig at flest mulig deltar i ABV grupper. Ut fra 
rapportering av ABV 2019 ser heller ikke ut til at stabsveiledning er økende i omfang i 
Den norske kirke. På samme tid mener Fagrådet at man gjerne må gjøre forsøk med 
stabsveiledning i tråd med retningslinjene, men at dette ikke er en mal for ABV 
arbeidet. 
 
Fagrådet ønsker heller ikke å legge til grunn en annen definisjon av konflikt enn slik 
de nasjonale retningslinjene lyder. Fagrådet fremholder at både arbeidsgiver og 
arbeidstaker har ansvar for å medvirke til et forsvarlig arbeidsmiljø.  
 
VEDTAK: Bispemøtet, ved sekretariatet, gir et tilsvar til rådgivende utvalg for ABV i 
Oslo bispedømme ut fra punktene som fremkom i møtet.  

 


