Arbeidsplan for år 2001
Religions- og livssynspolitisk arbeid
Livssynsservice i institusjoner
Det var enighet om at den religiøse og livssynsmessige betjening på institusjoner og i det militære er et område
som Samarbeidsrådet bør arbeide med. På dette område er det ikke likestilling mellom religioner og livssyn.
Arbeid med faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Samarbeidsrådet har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med alle sider ved KRL-faget. Gruppen vil arbeide
med muligheter for å komme fram til et felles forslag til ny formålsparagraf for skolen som medlemmene i STL
kan slutte seg til, med innholdet i faget, med innretningen på faget, lærernes kompetanse, spørsmål omkring
fritaksretten og med andre spørsmål vedrørende faget. Stortingsmeldingen om erfaringene med faget KRL er
bebudet før påske. Derfor vil det videre arbeid ha Stortinget og stortingskomiteen som adressat.
Stat/kirke
Den norske kirke har nedsatt et utvalg som utreder forholdet stat/kirke. Hvordan utfallet av denne saken blir, har
stor innvirkning på STLs medlemmer. Derfor bør STL holde seg informert om utviklingen og retningen på
arbeidet og etter beste evne prøve å påvirke utviklingen til beste for medlemmene. For å kunne gjøre dette på
beste måte, må Samarbeidsrådet kontinuerlig diskutere forhold som påvirkes av om landet har en statskirke eller
ikke. Forhold som påvirkes er blant annet økonomi og spørsmål om medlemskap i tros- og livssynssamfunn.
Høringsarbeid
Samarbeidsrådet vil, i den utstrekning det finnes kapasitet og temaet er relevant, skrive høringsuttalelser og/eller
oppfordre sine medlemmer til å skrive egne.

Prosjekter
Dialogarbeid
Dialog om tro og livssyn i Norge var et bredt anlagt dialogprosjekt som Samarbeidsrådet og Verdikommisjonen
samarbeidet om. I Verdikommisjonen sluttrapporter Samarbeidsrådet utpekt som en naturlig oppfølger av
dialogprosjektet.
Arbeidet er viktig for å øke forståelse for hverandre og dermed minske frykten for det fremmende.
Samarbeidsrådet utskiller arbeidet med dialog som et eget prosjekt, med en egen arbeidsgruppe hvis første
oppgave er å komme med forslag om hva som bør videreføres og hvordan økonomien til et slikt arbeid kan
sikres. I Verdikommisjonens sluttrapporten blir det anbefalt at Samarbeidsrådet blir tilført ressurser. Dette bør
følges opp med en søknad om økonomiske ressurser. Dette er nødvendig om Samarbeidsrådet skal ha
muligheter for å kunne følge opp dialogprosjektene.
Samarbeidsrådets følger også opp ungdomsdialogen i 2001.
Underskrifter på Oslodeklarasjonen
For tiden sitter Egil Lothe, Lars Gule og Dag Nygård i Oslo-koalisjonens styre. Samarbeidsrådet arbeider
sammen med Oslo-koalisjonen med å få så mange av tros- og livssynssamfunnene som mulig til å underskrive
Oslodeklarasjonen. Noen har gjort det, men mange mangler fortsatt. Det planlegges at det høsten 2001 skal
arrangeres en høytidelig underskrivingsseremoni. Det er tenkt at også dette arrangementet skal planlegges og
gjennomføres sammen med Oslo-koalisjonen.
Konferanse/seminar
Under forutsetning at det finnes kapasitet planlegges et seminar/konferanse høsten år 2001. Tema:
Religion/seksualitet/familie/giftermål over tros- og livssynsgrenser.

