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ARBEIDSPLAN 2006

Dette er en oversikt over STLs planlagte arbeid i 2006. Arbeidet er kategorisert under to
overskrifter; det religions- og livssynspolitiske arbeid og arbeid med tros- og livssynsdialog.
Det planlagte arbeidet for 2006 viderefører Samarbeidsrådets to hovedfokus siden
organisasjonen ble stiftet for ti år siden, nemlig å arbeide for interessene til tros- og
livssynssamfunn i Norge og, gjennom dialog, fremme gjensidig respekt og forståelse mellom
disse.
De siste ukers strid omkring trykkingen av karikaturer av profeten Muhammed har
aktualisert betydningen av tros- og livssynsdialogen, særlig for å øke kompetansen og
bevisstheten om hverandres ulike forståelser av det hellige og dets vern i forhold til
ytringsfriheten. Samarbeidsrådet vil ikke kunne være et organ som kommer frem til enighet
om hvor denne grensen skal gå, men vil utvilsomt kunne bidra til at samtalen om disse
temaene gjøres på en måte som yter respekt og omtanke for hverandres posisjoner. Dette fordi
Samarbeidsrådet, gjennom tiårs dialogarbeid, har bidratt til å skape tillit og respekt for
hverandres tro og tradisjoner.
Vår uttalelse om denne saken ligger ute på våre hjemmesider: www.trooglivssyn.no

Vennlig hilsen

Anders Huuse Kartzow
koordinator
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1. RELIGIONS- OG LIVSYNSPOLITISK ARBEID
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil arbeide for en gjennomtenkt offentlig
religions – og livssynspolitikk. Dette arbeidet innebærer en spesiell årvåkenhet i forhold til
ivaretakelsen av tros- og livssynsminoritetenes interesser.
Fra 2005 har arbeidet med å rydde opp i dobbeltregistreringer mellom Den norske
kirke og andre tros- og livssynssamfunn, og mellom øvrige, hatt en høy prioritet. Dette
arbeidet vil fortsette i 2006, med særlig fokus på å opprettholde dialogen med politisk ledelse
i KKD om hvordan dette arbeidet best skal drives fremover. Dessuten vil STL yte service til
medlemssamfunnene når det gjelder føring av medlemsregister.
Vårt religions- og livssynspolitiske arbeid vil også preges av at Gjønnes-utvalgets statkirke-utredning er gjort offentlig. I den anledning kommer Samarbeidsrådet til å arrangere
flere fagseminarer om utredningen.
Det religionspolitiske arbeidet vil også ivareta kontinuiteten i forhold til vårt
engasjement med Oslokoalisjonen og HL-senteret. Dessuten vil STL vurdere andre
samarbeidspartnere og nettverk når STL finner at disse ivaretar våre målsettinger. STL
ønsker også å styrke dialogen med andre relevante fagdepartement for å sikre at interessene til
tros- og livssynssamfunn blir ivaretatt i den nye regjeringens politikk.

1.1 STLS OPPFØLGING AV GJØNNES-UTREDNINGEN
Samarbeidsrådet vil kartlegge de ulike konsekvensene av Gjønnes-utvalgets fler- og
mindretallsforslag for å bistå tros- og livssynssamfunnene når de skal avgi sine høringssvar.
Dessuten ønsker Samarbeidsrådet å bidra til et offentlig ordskifte om religionspolitiske
veivalg i lys av Gjønnes-innstillingen. Dette innebærer også et fokus på den fremtidige
religionspolitikken som går utover det Gjønnes-utvalget gjør rede for i sin innstilling. STL
samarbeider med Norges Kristne Råd i den faglige oppfølging av Gjønnes-utredningen.
Arbeidsgruppen stat-kirke står for planleggingen av dette.
1.1.1 FAGSEMINAR OM GJØNNES-UTREDNINGEN
14. februar inviterer STL sine medlemsorganisasjoner til seminar om Gjønnes-utvalgets statkirke-utredning. Formålet med dette seminaret er å gi en veiledning inn i Gjønnes-utvalgets
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utredning. De fire innlederne på seminaret sitter i Gjønnes-utvalget og representer ulike trosog livssynssamfunn..
1.1.2 MØTE PÅ STORTINGET OM RELIGIONSPOLITISKE VEIVALG
Den 7. mars inviterer STL sine medlemsorganisasjoner til møte på Stortinget med de
kirkepolitiske talsmenn- og kvinner om religionspolitiske veivalg i lys av Gjønnes-utvalgets
utredning. STL ønsker å utfordre representantene på hva slags religions- og livsynspolitikk de
bør arbeide for og særlig hvordan de kan legge til rette for en helhetlig og gjennomtenkt
offentlig religionspolitikk.
1.1.3 SEMINAR OM ØKONOMI OG STØTTEORDNINGER
I løpet av høsten vil STL arrangere et seminar for å belyse nåværende økonomiske
støtteordinger samt hva endrede relasjoner mellom stat og kirke kan bety på dette området.
Seminaret vil se dette i lys av hvilke økonomiske rammebetingelser samfunnene bør ha for å
evne å yte bistand til sine medlemmer og ivareta sine statlig pålagte oppgaver, som for
eksempel føring av medlemsregister. Seminaret vil også reise prinsipielle spørsmål om
hvordan statlige støtteordninger bør ordnes for å sikre ivaretakelse av det religiøse og
livssynsmessige mangfoldet i Norge.
1.1.4 OPPSUMMERENDE KONFERANSE OM FORHOLDET STAT-KIRKE
I november/januar 2007 planlegger Samarbeidsrådet en oppsummerende konferanse om det
fremtidige forholdet mellom stat-kirke og de religionspolitiske konsekvenser endrede
relasjoner kan innbære. Her vil de juridiske, særlig menneskerettslige aspektene, bli belyst i
sin fulle bredde. Dessuten vil tros- og livssynssamfunnene selv bli utfordret til å reflektere
omkring sin nåværende og fremtidige selvforståelse i et nytt religionspolitisk landskap.

1.2 OPPFØLGING AV OPPRYDDING AV DOBBELTREGISTRERINGER:
STL vil arbeide for at departementet følger opp arbeidet med å rydde opp i
dobbeltregistreringer mellom Den norske kirke (Dnk) og øvrige trossamfunn, og mellom
øvrige trossamfunn. Konkret handler dette blant annet om at departementet får fortgang i
prosessen med å sende ut brev til dobbeltregistrerte personer, slik at medlemssamfunnene
ikke risikerer å få avkortet sitt tilskudd til medlemmer som feilaktig er oppført i et annet troseller livssynssamfunns medlemsregister. STL planlegger et møte med departementet og
politisk ledelse i februar der dette blant annet blir drøftet. Dessuten planlegger
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Samarbeidsrådet i løpet av høsten et faglig verksted for medlemsorganisasjonene om gode
rutiner for inn- og utmelding og vedlikehold av medlemsregistrene, slik at bl.a.
dobbeltføringer ikke oppstår.

1.3. OSLO-KOALISJONEN
Som et nasjonalt organ for samarbeid om tros- og livssynspolitikk, mener STL at Oslokoalisjonen er en viktig plattform i det internasjonale arbeidet med tros-og livssynspolitikk.
Oslo-koalisjonen, som ble opprettet i 1998, sprang ut av Oslo-konferansen om tros- og
livssynsfrihet som blant annet Samarbeidsrådet sto bak. Oslo-koalisjonen består av et styre
med 3 oppnevnte representanter fra STL, 1 representant for Den norske kirke og 3
representanter for Universitetet i Oslo. STL nominerer sine representanter for en periode på 3
år.
Årsmøtet 2006 vil velge ny representant til OK. Våre representanter informerer STL
om sine aktiviteter på våre faste rådsmøter. Som deleier av Oslo-koalisjonen ser STL
nødvendigheten av å etablere en tydeligere formalisert struktur for koalisjonen. STL vil derfor
i 2006, i samarbeid med de andre deleierne, sørge for at koalisjonen etablerer egne vedtekter.

1.4 WORLD CONFERENCE FOR RELIGIONS FOR PEACE (WCRP)
WCRP er et voksende globalt nettverk av regionale og nasjonale inter-religiøse råd. WCRPs
formål er å bringe ulike religiøse samfunn sammen for å arbeide for blant annet fredelig
sameksistens mellom disse. STL har mulighet til å inngå partnerskap som nasjonalt råd i
WCRP. Dette vil for STLs del innebære å ta del i et utvidet regionalt og internasjonalt
nettverk med tilsvarende nasjonale råd for blant annet gjensidig utveksling av erfaring og
kompetanse. I 2006 vil STL utrede nærmere mulighet for å inngå et slikt partnerskap. Om
WCRP se www.religionsforpeace.org

1.5 HL- SENTERET
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling (HL-senteret) er en viktig
samarbeidspartner for STL. Senteret åpner offisielt 26. august 2006. Samarbeidsrådet ønsker
først og fremst å ivareta livssynsminoritetenes interesser i senteret, både gjennom å sørge for
at fokus på livssynsminoritetene blir ivaretatt i det vitenskaplige arbeidet og i formidling av
kunnskap om livssynsminoriteter (utstillingen). Det vil også kunne være aktuelt for STL å
bruke Villa Grande til å arrangere større konferanser seminarer o.l.
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Samarbeidsrådet planlegger å legge Nasjonal dialogkonferanse til HL-senteret i høst
(6.-8. oktober). Vår representant i styret vil dessuten informere STL om HL-senterets
aktiviteter på våre faste rådsmøter.

1.6 ANNET RELIGIONSPOLITISK ENGASJEMENT
STL vil i 2006 stille vår kompetanse på religionspolitiske spørsmål til rådighet for andre
institusjoner og virksomheter som ønsker å benytte seg av dette. Deler av dette arbeidet vil
være en fortsettelse av eksisterende engasjement.

1.6.0 KRL-FAGET
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ønsker å være en aktiv samarbeidspartner i
forhold til nye lærebøker i KRL-faget.
1.6.1 RESSURSGRUPPA FOR KIRKENS KATASTROFEBEREDSKAP (DNK)
STL er observatør i denne ressursgruppa, underlagt Den norske kirke. STL ønsker å bidra
videre i denne gruppe, først og fremst for å ivareta tros- og livssynsminoritetenes interesser
ved større katastrofer.
1.6.2 OM LIVSSYNSFRIHET FOR UTVIKLINGSHEMMEDES TROS- OG LIVSSYNSSYNSFRIHET
STL er med i arbeidsgruppa, underlagt Kirkerådet (Den norske kirke), som planlegger en
nasjonal konferanse om tros- og livssynsfrihet for utviklingshemmede (3. november 2006).
STL vil bidra med vårt nettverk og kompetanse på dette feltet.
1.6.3 SORGBEARBEIDING I DET OFFENTLIGE ROM
I høst vil STL legge til rette for diskusjon i rådet om STLs oppgave i forhold til nasjonale og
lokale katastrofer. Det vil særlig bli behandlet hvilken rolle STL bør spille i forhold til
nasjonale sorgmarkeringer som for eksempel ved flodbølgekatastrofen.
1.6.4 PROSJEKTARBEID OM Å BEDRE FORHOLDET TIL INNVANDRERNES RELIGIØSE MILJØER
I september 2005 satt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i gang et toårig prosjekt
for å bedre kontakten mellom innvandrernes religiøse miljøer og departementet. Dette for
blant annet å øke den gjensidige kompetanse og kunnskap om henholdsvis disse miljøene og
offentlig forvaltning. I forhold til dette arbeidet ønsker Samarbeidsrådet å bidra med sitt
nettverk og kompetanse, bl.a. gjennom kontakt med prosjektleder i AID. Det er særlig viktig
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for STL å tydeliggjøre for prosjektledelsen betydningen av å bruke ressursene i de enkelte
tros- og livssynsorganisasjonene for å bedre kompetansen om det flerreligiøse Norge.

1.6.5 HØRINGSORGAN
Som offisielt høringsorgan er det viktig å uttale seg om det som faller inn under STL sine
oppgaver, dvs. særlig saker med religions- eller livssynspolitiske konsekvenser. I 2006 vil
STL fortløpende ta stilling til innkomne høringsbrev. AU delegeres ansvar for å utarbeide
høringssvar som forelegges rådet til godkjenning.

2 TROS- OG LIVSSYNSDIALOG
Ved siden av det religionspolitiske arbeidet er hovedfokus for STL å fremme økt forståelse og
gjensidig respekt mellom tros- og livssynssamfunnene. STL vil legge til rette for felles
møteplasser som stimulerer til samtale om tro og livssyn generelt, men også samtale omkring
mer spesielle sosialetiske og religionspolitiske spørsmål.
Samarbeidsrådet, som et nasjonalt råd for tros- og livssynssamfunn, vil arbeide med å
forankre tydeligere ulike lokale dialoger i sin virksomhet. Dette innebærer at STL både vil
forsøke å legge til rette for flere lokale dialoger, og å integrere eksisterende lokale dialoger i
sin virksomhet. Arbeidsgruppe dialog delegeres ansvar til å planlegge denne aktiviteten for
STL.

2.1 NASJONAL DIALOGKONFERANSE
I høst (28 - 29.oktober) arrangerer STL fagseminar som vil tematisere forholdet
religionskritikk og dialog. Dette fagseminar er bl.a. et tilbud til ressurspersoner som driver
lokalt dialogarbeid i Norge. Seminaret arrangeres på HL-senteret. I lys av den siste tidens
fokusering omkring tegninger av Muhammed, har dette tema for ytterligere aktualitet.
I tilknytning konferansen skal det være et arbeidsseminar om hvordan man kan få i gang
dialog.

2.2 LOKALE DIALOGER
Som ledd i arbeidet med lokale dialoger vil STL arbeide frem en handlingsplan for å starte
regionale/fylkesvise lokale dialoger og dessuten definere tydeligere disse og allerede etablerte
lokale dialogers (Trondheim, Stavanger, Oslo) forankring i STLs arbeid. Som ledd i dette
arbeidet arrangeres det et arbeidsseminar om lokale dialoger i forbindelse med nasjonal
dialogkonferanse i oktober (se over).
10
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2.2.1 LOKALE DIALOGER STAVANGER
Samarbeidsrådet vil fortsette samarbeidet med Stavanger i forbindelse med prosjektet ”Gud
har 99 navn – en reise gjennom tro og tvil”. Prosjektet innebærer blant annet en utstilling som
Dialoggruppen for tro- og livssyn (lokale dialoger i Stavanger) arbeider med å få på plass i
forbindelse med at Stavanger er europeisk kulturby i 2008.
2.2.2 ”LA OSS GÅ ET STYKKE VEI SAMMEN”
Møteserien ”La oss gå et stykke vei sammen” er del av det lokale dialogarbeidet i Oslo som
drives av STL. STL vil fortsette dette arrangementet og finne nye vertskap til årets møteserie.
STL vil arbeide med å profilere dette arrangementet både i forhold til STLs ulike
medlemsorganisasjoner lokalt i Oslo, men også fremtidige og nåværende KRL-lærere der
dette er faglig relevant.
2.2.3 UNGDOMSDIALOG
STL fortsetter sitt samarbeid med Barne og Ungdomsrådet i Oslo og Akershus (BURO og
ABUR) for å tilby ungdom møteplasser for samtale om temaer som angår ungdom med ulik
tros- og livssynstilhørighet. I løpet av året vil det arbeides med å etablere en permanent
ungdomsgruppe med representanter med ulik tros- og livssynsbakgrunn i Oslo og Akershus
som kan arbeide frem et handlingsprogram for ungdomsdialog (seminarer, arrangementer o.l.)
2.2.4 STL-FORUM.
Samarbeidsrådet vil fortsette satsingen på forumkvelder. Disse forumkveldene er ment å
profilere STL som paraplyorganisasjon for tros- og livssynsmangfoldet i Norge. Særlig ønsker
STL å gjøre oppmerksom på de spennende innfallsvinkler våre tros- og livssynstradisjoner
kan tilby sosialetiske problemstillinger som for eksempel det ondes problem, naturvern,
fredelig sameksistens med mer. STL-forum arrangeres minimum 1 gang i halvåret på
Grønland kulturstasjon, i samarbeid med Internasjonalt kultursenter og museum. Vårens STLforum har tema ”Religion og integrering” og finner sted 18. april. Innlederne er Shoaib Sultan
(journalist i Ny Tid) og Sturla Stålsett (påtroppende generalsekretær i Kirkens Bymisjon).
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3. INFORMASJON
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn forvalter viktig kunnskap om det flerreligiøse
Norge, og spørsmål av religions- og livssynspolitisk art. STL vil arbeide for at de som trenger
kunnskap om slike spørsmål kan oppsøke oss for å søke informasjon.
Dette innebærer at STL må bli flinkere til å vise seg frem slik at folk får vite hvem vi
er. Vårt tiårsjubileum vil bli en fin anledning til å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres
som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn i Norge.
Samtidig har STL en utfordring i å gjøre sin utadrettede virksomhet og generelle
informasjonsarbeid relevant for alle medlemmene i rådet. For å få til dette må STL kartlegge
hvilken type informasjon eller ressurser medlemssamfunnene har bruk for (se punkt 4).
Dessuten bør medlemssamfunnene bli flinkere til å benytte seg av den informasjon som
allerede finnes, bl.a. ve å etablere linker til relevant informasjon på STLs hjemmesider, det
være seg våre seminarer, kurs eller konferanser.

3.1 TIÅRSJUBILEUM
I forbindelse med at STL markerer sine første 10 år den 30. mai, inviterer STL til
jubileumsfeiring. Jubileumsfeiringen vil finne sted på selve dagen og vil først være et åpent
kulturseminar med bidrag fra artister fra de ulike trossamfunnene og kåseri/innspill til STLs
fremtid som tilrettelegger av tros- og livssynsdialogen. En egen arrangementskomité arbeider
med feiringen.

3.2 WEBPROFILERING AV STL
I løpet av første halvår vil STL ha på plass ny logo, webside og publiseringsverktøy. STL vil
arbeide med å utnytte disse verktøyene til å gjøre oss selv mer synlige og tilgjengelige. Blant
annet ønsker vi at hjemmesidene skal bli en viktig portal til kunnskap om det flerreligiøse
Norge og særlig informasjon om det som berører tros- og livssynssamfunnenes virke i Norge.

3.3 ØSTLANDSKE LÆRERSTEVNE
Østlandske lærerstevne (ØL) er en uavhengig stiftelse drevet av lærere og holdes hvert år for
å drøfte ulike pedagogiske emner. Tro, livssyn og kultur har ikke vært særlig representert
tidligere. Som i 2005 vil STL ha en stand den første helgen i november. Denne standen skal
profilere seg særlig i forhold til KRL-lærere og tydeliggjøre STL som en viktig og levende
kilde for kunnskap om det flerreligiøse Norge

12

Arbeidsplan 2006
3.4 ETABLERE EN ARBEIDSGRUPPE FOR PROFILERING AV STL
I forbindelse med både ØL, ny logo/webside og tiårsjubileum er det nødvendig å gjennomgå
STLs informasjonsmateriell. STL nedsetter derfor en arbeidsgruppe som kan være med å
utarbeide relevant og godt informasjonsmateriell.

4 ORGANISASJONSUTVIKLING
En av de viktigste organisasjonsutfordringene STL står ovenfor er å gjøre seg relevant for de
medlemmer i Rådet som hører til de nylige innvandrede tros- og livssynssamfunn. STL har
nok vært preget av at de etablerte tros- og livssynssamfunn i STL er de mest aktive i å legge
føringer på hva Samarbeidsrådet skal arbeide med. For at Rådet skal speile det mangfold av
utfordringer og ressurser som det flerreligiøse Norge besitter, er det nødvendig å arbeide for
en mer inkluderende og representativ organisasjon og møteform. Utfordringene og tiltakene er
delt i tre under. Behovet for mer felttjeneste for koordinator, fremtidig medlemskapsstruktur
og arbeid med møteform.

4.1 INKLUDERING AV ALLE TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
Flere av de innvandrede tros- og livssynssamfunn i Norge og i STL har ikke de samme
ressurser som de mer etablerte tros- og livssynssamfunn i STL. De fleste av representantene
bruker sin fritid til arbeidet i Samarbeidsrådet. Dette gjør at de har mindre kapasitet til å være
med på møter og andre arrangementer. Det er nødvendig med en bevissthet om dette slik at
sekretariatet bruker tid på å oppveie dette i arbeidet for medlemsorganisasjonene. Mer av
koordinators tid bør derfor bindes opp til å oppsøke medlemssamfunnene for å sikre at deres
interesser blir ivaretatt.

4.2 ENDRET ORGANISASJONSTERRENG
Til nå har Samarbeidsrådet bestått av medlemsorganisasjoner hvor noen er nasjonale, andre
lokale, noen er paraplyorganisasjoner og andre er selvstendige tros/livssynssamfunn. I og med
at organisasjonsterrenget for det flerreligiøse Norge endres vil det kunne være behov for å
gjennomgå de enkelte organisasjoners tilknytning til Samarbeidsrådet, og på nytt å gjennomgå
medlemskapskriteriene for å se om disse sikrer et inkluderende og representativt Råd.
Den viktigste endringen er knyttet til at Norges Kristne Råd og Norges Frikirkeråd er i
ferd med å slå seg sammen. Det betyr at flere av Samarbeidsrådets eksisterende
medlemsorganisasjoner går sammen under én paraply (Norges Frikirkeråd, Den norske kirke,
Oslo Katolske Bispedømme). Under denne paraplyen kommer dessuten flere kristne
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trossamfunn som til nå ikke har vært medlemmer i Samarbeidsrådet. Dette gjør det nødvendig
for Samarbeidsrådet å drøfte om kristne trossamfunn under denne nye paraplyen skal ha hver
sin representasjon i Samarbeidsrådet, eller om de skal være representert under en felles
paraply.
Dessuten fordrer det en diskusjon omkring tilknytningen til STL for de små
frittstående trossamfunns. For noen av STLs medlemsorganisasjoner finnes det ikke noen
paraplyorganisasjon. Det vil kunne være fruktbart med en slik organisering for å styrke deres
representativitet i Rådet, særlig hvis rådet skal være for nasjonale og ikke lokale trossamfunn.
STL vil derfor legge til rette for at en slik drøfting finner sted, og stille sin kompetanse til
rådighet om behovet for å gå inn i en slik prosess skulle være til stede.
STL vil ta opp disse spørsmålene til særskilt drøfting i god tid før neste Årsmøte.

4.3 MØTEFORM
Samarbeidsrådet arbeider etter konsensusprinisippet som innebærer at alle medlemsamfunnene står bak våre vedtak. Fravær fra rådsmøtene har som sedvane i STL innebåret
tilslutning, forutsatt at forslag til vedtak er informert om gjennom dagsorden i god tid på
forhånd. Det betyr at i arbeidet med en mer representativ og inkluderende organisasjon vil det
være viktig å søke en mer aktiv konsensus. Dette vil innebære et særskilt ansvar for
koordinator og leder, men også medlemssamfunnenes representanter.
En mer inkluderende møteform vil også være avhengig av hvordan møtet er lagt opp
og hvilke saker som blir drøftet. Det kan være at dagens modell for rådsmøtet kan revideres,
slik at mindre tid blir brukt til orienteringssaker og mer tid til å drøfte saker som er viktig for
alle tros- og livssynssamfunn. AU vil arbeide videre med dette, særlig hva gjelder konsensus
og andre forhold ved møtene som er til hinder for en mer inkluderende og representativ
møteform.

4.4 ØKT BEMANNING
STL har i dag èn fast ansatt i ett årsverk. For å kunne møte utfordringene vil det være
nødvendig å styrke sekretariatet. Mye av koordinators tid er i dag bundet opp til rene
administrative oppgaver. Dette gjør at vi har begrenset kapasitet til arbeid i felten, og da
særlig med de konkrete utfordringer som de mindre tros- og livssynssamfunnene trenger
bistand til som kvinnerelaterte problemstillinger.
Med to årsverk vil det være mulig å ha en person som er hovedansvarlig for
organisasjonen og for høringsuttalelser, mens en annen kan engasjere seg mer aktivt i
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nettverksarbeid, oppfølging av medlemssamfunnene og tros- og livssynsdialogen både
nasjonalt og lokalt. I tillegg vil det være hensiktsmessig i perioder å ha mulighet til ulike
prosjektstillinger som kan jobbe målrettet med avgrensede prosjekter. Det vil også styrke
organisasjonen i forhold til å være en kunnskapsbank om det flerreligiøse Norge.
STL vil i vår søknad for 2007 be om økt driftstilskudd som vil kunne dekke kostnader
for to ansatte i sekretariatet og en egen prosjektstilling.

4. KONTORET
Koordinator er daglig leder av kontoret og fungerer som bindeledd mellom de forskjellige
arbeidsgruppene og AU/STL samt mellom AU og Rådet. I perioden mars-juni skal
koordinator ut i permisjon. I denne perioden erstattes han av tidligere koordinator, Barbro
Sveen, i en 50% stilling. STL ønsker imidlertid å opprettholde samme aktivitetsnivå som
tidligere, hvilket vil innebære mere arbeide for de øvrige, særlig leder.
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