SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS-OG
LIVSSYNSSAMFUNN

Årsmelding 2004
Medlemmer
Samarbeidsrådet har 12 medlemmer.
Ved årsskiftet 2004/05 besto rådet av:
Baha`i-samfunnet i Norge
Britt Strandlie Thoresen
Nazila Dabestani
Buddhistforbundet
Egil Lothe
Hoa Tran
Den norske kirke
Ingrid Vad Nilsen (Gerd Marie Ådna til 1. desember)
v/mellomkirkelig råd
Vebjørn Horsfjord
Det Mosaiske Trossamfund
Kathrine Cohen
Jan Benj. Rødner
Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Jitender Singh Badhwar
Joginder Singh
Holistisk forbund
Inge Ås
Kathrine Stenberg
Human-Etisk Forbund
Lars Gule
Bente Sandvig
Islamsk Råd Norge
Nasim Riaz
Senaid Kobilicaq
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Espen Lynne Amundsen
Hellige
Solveig Fjermedal
Norges Frikirkeråd
Marit Kromberg
Dag Nygård
Oslo Katolske Bispedømme
Chris Nyborg
May Lisbeth Myrhaug
Sanatan Mandir Sabha, Norway
Ram Saroop
Mangat Rai Sharma
Leder og arbeidsutvalget
Jan Benj. Rødner (Det Mosaiske Trossamfund) er leder på andre året.
Ellers består arbeidsutvalget av:
Bente Sandvig
Human-Etisk Forbund
Gjenvalg
Vebjørn Horsfjord
Dnk
Gjenvalg
Jitender Singh Badhwar Gurduara Sri Guru Nanank Dev Ji
Ny

Råds – og AU møter
Det har i 2004 blitt avholdt 5 rådsmøter (20. jan., 9.mars, 14.juni, 14.okt. og 24.nov.) og 8 AU
møter (20.jan, 1.mars, 3.mai, 7.juni, 23.aug, 4.okt., 8. nov. og 8. desember)
Følgende har vært invitert til rådsmøtene:
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Tirsdag 20.januar 04

Mandag 14. juni 04

Orientering og samtale om
arbeidet i Kirkens
katatstrofeberedskap
HL senteret og utfordringer
videre

Erik Stabrun og Kristin Fæhn
fra ressursgruppa.
Direktør Odd-Bjørn Fure

Arbeid i forhold til vedtatt arbeidsplan
1.0 RELIGIONS- OG LIVSYNSPOLITISK ARBEID
1.1 Religions – og livssynspolitikk
•

Kirke-stat gruppa. Det har ikke vært møter i 2004. Denne vil være en
”skyggekomite” og vil kunne tre i funksjon når STL har behov for å markere
et standpunkt.
• Gravferdsgruppa avsluttet sitt arbeid våren 2004.
• Tros- og livssynsmessig betjening i institusjoner. Avsluttet sitt arbeid 2004.
1.2 Oslo-koalisjonen
STL deltar aktivt i arbeidet for å styrke § 18 i FNs erklæring om menneskerettigheter om
religions- og livssynsfrihet. STLs representanter informerer på hvert rådsmøte. STL er
representert med:
Lars Gule
HEF
Valgt for 1 år
Egil Lothe
Buddhistforbundet
Valgt for 2 år
Dag Nygård
Norges Frikirkeråd
Valgt for 3 år
1.3 HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge)
STLs representanter informerer på hvert rådsmøte. STL oppnevner en representant med
vara.
Disse ble på årsmøtet i 2004 valgt for 3 år:
Representant
Britt Strandlie Thoresen
Baha`i-samfunnet
Vara
Marit Kromberg
Frikirkerådet
1.4 ”Ressursgruppa for kirkens katastrofeberedskap”
Koordinator har deltatt for å ivareta tros- og livssynsminoritetenes interesser. STL fikk
med en person i gruppa som skulle revidere G 50/90 rundskriv i politiet om hvordan
dødsbudskap skal formidles. Barbro Sveen deltok på vegne av STL.
1.5 Høringsarbeid
En viktig del av STLs arbeid har vært å avgi uttalelser som et offisielt høringsorgan. I noen
saker har STL valgt, helt eller delvis, å ikke uttale seg fordi det ikke har vært grunnlag for
enighet. STL har imidlertid avgitt uttalelser i en rekke saker som rådet har ansett har vært
viktige. STLs uttalelser omfatter følgende saker:
Kommunal og
21.01.2004
Ot. Prp. om lov om etnisk diskriminering. Forbud mot å
regionaldep
diskriminere på grunnlag av tro og livssyn – Behov for
unntak.
HL senteret
21.01.2004
Ad: Planer for HL-senteret
Skattedirektoratet

11.05.2004

Stortingets
kommunalkomite
Kultur- og
kirkedepartementet
Kultur- og

08.06.2004

Melding om fødsel til registrert trossamfunn opphører –
et foreløpig svar
Om kvinners rett til skilsmisse

14.06.2004

Vigsling av kirkegårder mv

14.06.2004

Ot.prp. om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist
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kyrkjedepartementet

anna, regelen om alder for forstandar i trudomssamfunn

Div. mottakere

21.06.2004

KKD og
Gjønnesutvalget

21.06.2004

NRK
Kultur- og
kirkedepartementet

21.09.2004
16.10.2004

Kultur- og
kirkedepartementet

26.10.2004

Utdanningsdirektoratet

15.12.2004

Rapport om tros- og livssynsmessig betjening i
institusjoner
Gravferd: Ikke godt nok tilbud til alle tros- og
livssynssamfunn
Programmer om religion og livssyn
Forslag om endringer i forskrift om trossamfunn,
forskrift om tilskott til uregistrerte trossamfunn, forskrift
om tilskott til livssynssamfunn
Forslag om endringer i forskrift om trossamfunn,
forskrift om tilskott til uregistrerte trossamfunn, forskrift
om tilskott til livssynssamfunn
Referansegruppe for ny læreplan

2.0 PROSJEKTER
For 2004 ble det fremmet en søknad til KKD på kr. 385.000. Bevilgningen ble kr. 100.000 til
dialoger/prosjekter. Dessuten var det igjen ca kr. 50.000 fra bevilgningen for 2003. Aktiviteten ble
lagt opp etter bevilgningene. ”Arbeidsgruppa for dialoger” har vært rådgivende og
gjennomførende for en del av dialogarbeidet. Gruppa har hatt 6 møter og har bestått av: Egil
Lothe, Kathrine Stenberg, Britt Strandlie Thoresen og Anne Hege Grung med Barbro Sveen som
sekretær. I tillegg fikk samarbeidsprosjektet med Norges kristne råd kr. 200.000 fra KKD. Dette
hadde en egen styringsgruppe.
2.1 Dialogarbeid
Følgende dialoger var planlagt:
2.1.01 Lokale dialoger i Norge, oppfølging av dialoger andre steder i Norge, ”Vi går
et stykke vei sammen” og ”Ungdomsdialog”.
STL har deltatt på møter i Stavanger og Kristiansand.
”Vi går…” hadde 30 påmeldte til møteserien på tre ”hellige” steder høsten
2004. En del deltok bare på et av møtene.
2.1.02 Lokale dialoger i Oslo. Et prosjekt som kan være kontaktskapende og
integrerende.
I forhold til disse to punktene valgte STL å engasjere en person i 50% stilling
i 4 mnd til å jobbe med ungdomsdialog som hovedprioritet. Dette er et svært
tidkrevende arbeid. Etter hvert har prosjektmedarbeideren også kunnet påta
seg andre dialogprosjekter.
2.1.03 Kvinnerollen i ulike religioner og livssyn.
Det ble nedsatt en gruppe til å utarbeide program: Anne Hege Grung, Nasim
Riaz, Lynn Feinberg og May Lisbeth Myrhaug. Barbro Sveen sekretær.
Det ble arbeidet aktivt med et program og Stiftelsen Fritt Ord har støttet
prosjektet som blir gjennomført i 2005.
2.2 Oppfølging av Oslo-erklæringen
2.2.01 Det var planlagt en ”lederkonferanse” for å følge opp saken. Denne ble utsatt
til 2005.
2.3 Konferanser/seminarer
2.3.01 Samfunnets verdigrunnlag. Det ble gjennomført en bredt anlagt konferanse i
samarbeid med Norges kristne råd 16. september i Oslo Kongressenter. Fra
KKD ble det bevilget kr. 200.000. Konferansen kostet kr. 221.170. Det var
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påmeldt 174, mens 156 deltok, deriblant de fleste medlemmene av Gjønnesutvalget.
2.3.02 Sorgbearbeiding i det offentlige rom sto ikke i arbeidsplanen. Det har
imidlertid vært et årlig oppfølgingsmøte i samarbeid med representanter fra
Oslo kommune.
3.0 INFORMASJON
3.1 Webside
Den er i rimelig grad holdt oppdatert bortsett fra en periode i november da det var
tekniske problemer.
3.2 Vurdere deltakelse på Østlandske lærerstevne. Vi deltok ikke. Det er imidlertid satt i gang
arbeid med tanke på 2005. En vurderer også deltakelse på andre lærerstevner i Norge.
4.0 KONTORET
4.1 Bemanning.
4.1.01 Bemanningen har i 2004 vært et halvt årsverk. Torstein Seim er koodinator.
4.1.02 I 2004 tok en sikte på å få løst arbeidsoppgaver med prosjektmedarbeidere
finansiert eksternt. Arild Knutsen har vært engasjert i 4 måneder i halv stilling
med ungdomsdialog. Barbro Sveen har vært engasjert i diverse prosjekter.
4.1.03 STL har arbeidet aktivt for at bemanningen kunne økes fra 1. jan 2005 til ett
årsverk. En nådde ikke helt fram, men STL fikk over statsbudsjettet en økning
på kr. 280.000 for 2005.
4.2 Koordinator har først og fremst koordinert de forskjellige prosjektene. I tillegg har han
hatt hovedansvar for konferansen ”Samfunnets verdigrunnlag”. Koordinator sørger for all
drifting av kontoret, legger til rette for råds- og AU-møter mm.
4.3 Kontorlokaler
15. desember 2004 flyttet STL inn i Kirkens Hus.
5.0 Representasjon

STL har vært representert på følgende møter:
a. Islamsk Råd Norge 10 år. 23. mars. Jan Benj. Rødner deltok.
b. I anledning prinsesse Ingrid Alexandras dåp den 17. april var STL representert
ved Jan Benj. Rødner m/frue.
c. Kommunal og regionaldepartementet, 15. juni. Stortingsmelding om det
flerkulturelle Norge. Jan Benj. Rødner satt i panelet.
d. Offisiell delegasjon av 8 ledere for de viktigste religionsskolene i Pakistan.
Jan Benj. Rødner ble invitert til et møte i norsk UD den 17.juni for å informere
om STL.
e. Oslo-koalisjonen hadde møte med en offisiell kinesiske delegasjon i Gamle
Logen den 18. juni. Jan Benj. Rødner deltok.
f. Filmpremiere 31. august: ”Allaha og Buddha i Peer Gynts rike”. Barbro Sveen
deltok.
g. Det har vært et større intervju i Advokatbladet nr. 8/2004 med Jan Benj.
Rødner om arbeidet i STL.
h. Oslo-koalisjonen: ”Teaching for Tolerance”. 2. – 5. september. Bente Sandvig
deltok.
i. Dnk inviterte til Gjestebud i Kirkens Hus den 13. september. Jan Benj. Rødner
deltok.
j. Den 29.september inviterte Likestillingsrådet til lunsjseminar over tema
Likestilling i islam. Jan Benj. Rødner deltok.
k. Kirkemøtet (Dnk) i Bodø. Åpningen 15. november. Jan Benj. Rødner deltok.
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l. Den 18. november deltok Jan Benj. Rødner på et heldags seminar i KKD for
saksbehandlere på tros- og livssynssamfunn hos fylkesmennene. Rødner holdt
også foredrag under tittelen ”Hvordan er det å være en minoritet?”
m. Buddhistforbundets jubileum 8. desember. Jan Benj. Rødner deltok.

6.0 Økonomi
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
STL mottok kr. 301.000 i driftsstøtte og kr. 300.000 i prosjektstøtte fra KKD. Årsresultatet er
- kr. 180. Prosjektene kostet i 2004 kr. 375.434. En hadde inntekt fra deltakeravgifter på kr.
28.500. For å balansere regnskapet har en overført kr. 46.934 fra driftsfond som var øremerket
prosjekter. I 2003 var det et overskudd på prosjekter som muliggjorde dette. Dermed har STL
brukt de øremerkede midler en har fått fra KKD for 2003 og 2004.
Driftsinntekter kr. 651.500, driftsutgifter kr. 649.680. Driftsresultat – kr. 180, som dekkes av
egenkapital.
Samarbeidsrådet har to ansatte på deltid, den ene i engasjementsstilling og den andre i fast
stilling. Det har i 2004 ikke vært sykefravær. Det er heller ikke vært registrert arbeidsulykker.
Likestilling praktiseres så langt dette er praktisk mulig. Samarbeidsrådet driver ikke
aktiviteter som forurenser miljøet.

Oslo 14. mars 2005

Jan Benj. Rødner
leder

