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FORORD:

Denne årsberetningen rapporterer fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL)
virksomhet i 2009, fra årsmøte til årsmøte (mars 09 – mars 10).
De to forsidebildene peker på to viktige begivenheter i STLs arbeidsår 2009. I
november 2009 lanserte STL utredningsrapporten ”Livsfaseriter”. Rapporten ble overrakt
kulturminister Anniken Huitfeldt, som med rapporten fikk overrakt den første samlede
oversikten (i Norge) over hvordan tros- og livssynsnorge markerer viktige overganger i livet.
Utredningen viser mye god vilje hos mange aktører, både tros- og livssynssamfunn og
offentlige institusjoner, når det gjelder å legge til rette for ulike livsfasepraksiser. Ved
overrekkelsen av rapporten pekte også STL på mange av de utfordringene som finnes på dette
feltet som gjør at ikke all får oppfylt sin rett til utøvelse av religion og livssyn på en likeverdig
måte. Særlig viser rapporten behovet for en utredning av tros- og livssynspolitikken som på
sikt kan sikre en bedre samordning av lovverk knyttet til tros- og livssynsfeltet.
I begynnelsen av august inviterte STL, Landsrådet for norske barne- og
ungdomsorganisasjoner og Nansenskolen til den første store dialogsamlingen for ungdom.
”Dialogtreff09” var en fire-dagers mønstring med 40 ungdommer med ulik tros- og
livssynsbakgrunn, der formålet blant annet var å skape nye visjoner for fremtidens
dialogarbeid mellom tros- og livssynsengasjert ungdom. En av visjonene som kom ut av
dialogsamlingen var ”UngDialog”, som vi håper ikke bare kan styrke nettverket mellom trosog livssynsengasjert ungdom, men også fremme organisering av ungdom i tros- og
livssynssamfunn i Norge. Det er viktig for den fremtidige tros- og livssynsdialogen og
politikken i Norge

Bente Sandvig, leder

Anders Huuse Kartzow, koordinator
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1 RÅDET
Rådet er STLs øverste organ og STLs medlemmer har 2 (eller 3) representanter i Rådet (3
gjelder for paraplyorganisasjoner i STL). Rådet kan delegere arbeidsoppgaver til
Arbeidsutvalget og sekretariatet (koordinator og informasjonsmedarbeider). Arbeidsutvalget
besto i 2009/10 av leder og 3 representanter fra Rådet. Valgkomitéen nominerer leder og
representanter til Arbeidsutvalget, som velges på årsmøtet. Koordinator er daglig leder av
sekretariatet og forbereder og gjennomfører vedtak i Rådet og Arbeidsutvalget.
1.1 MEDLEMMER I STL OG REPRESENTANTER I RÅDET
I 2009/10 besto STL av 13 tros- eller livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse, og et
trossamfunn med observatørstatus. Medlemsorganisasjonene i STL velger selv sine
representanter til Rådet. Ved årsskiftet 2009/2010 var disse representert i Rådet (i alfabetisk
rekkefølge etter medlemssamfunn):
•

Baha`i-samfunnet i Norge:
Britt Strandlie Thoresen

•

Buddhistforbundet (BF):
Hoa Tran
Egil Lothe
Nirmala Eidsgård

•

Den norske kirke (Dnk):
Sven Oppegård
Sven Thore Kloster

•

Det Mosaiske Trossamfund (DMT):
Edvard Aspelund
Jan Benj. Rødner

•

Gurduara Sri Nanak Dev Ji:
Sumeet Singh
Kanwaljit Singh Bansi

•

Holistisk Forbund (HoF):
Bjørn Jansen
Anne Kristine Ramberg-Mohn
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•

Human-Etisk Forbund (HEF):
Kristin Mile
Bente Sandvig

•

Islamsk Råd Norge (IRN):
Shazia Mushtaq
Ali Asghar

•

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (JKKSDH):
Espen Lynne Amundsen
Are Svendsen

•

Kristensamfunnet:
Gisle Bie
Kirsten Thomassen

•

Norges Kristne Råd (NKR):
Ørnulf Steen
Dag Nygård

•

Oslo Katolske Bispedømme (OKB):
Margareta Tumidajevic
Marta Bivand Erdal

•

Sanatan Mandir Sabha, Norway:
Gopal K. Sharma
Mangat Rai Sharma
---

•

Observatører: Norges Hindu Kultur Senter
Pulendran Kanagarathnam

1.2 RÅDSMØTER, TROS- OG LIVSSYNSVERKSTED OG ANDRE MØTER
Rådet har hatt 4 møter i 2009/10. Rådsmøtene har vært holdt på Røde Kors Huset (18. mars),
Khoung Viet Temple (2. juni), Kirkens Hus (24. september) og Nasjonalt bahai-senter i Oslo
(24. november). I forkant av rådsmøtet 18. mars 2009 inviterte vi til livssynsverksted om
hovedfunnene i utredningsrapporten ”Livsfaseriter” (se www.trooglivssyn.no/livsfaseriter).
Dette var det siste verkstedet der tros- og livssynsrepresentanter møtte forskerne som har
arbeidet med utredningsrapporten ”Livsfaseriter”. Til møtet i Khoung Viet Temple 2. juni var
sjef for fagavdelingen i Feltprestkorpset (FPK), Raag Rolfsen, invitert. Han presenterte
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utredningen ”Om religiøst mangfold og militær enhet”, en utredning gjort av FPK, og Rådet
hadde en samtale om denne i etterkant.
Rådet har hatt ett møte med politisk ledelse og embetsverk i Kultur og
kirkedepartementet (2. april 2009). Her deltok også politisk ledelse og embetsverk i Justis- og
politidepartementet.
STLs rådsrepresentanter var også invitert til religions- og livssynspolitisk verksted den
28. mai 2009, et arrangement for forskere, mediefolk, tros- og livssynsledere og politikere på
Stortinget. Verkstedet la til rette for en felles samtale om sentrale utfordringer på tros- og
livssynsfeltet i Norge, med innledninger fra forskerhold. Arrangementet var i regi av Senter
for menneskerettigheter og forskningsprogrammet Religion i pluralistiske samfunn ved UiO, i
nær dialog med STL.
1.3 LEDER OG ARBEIDSUTVALG
Bente Sandvig (Human Etisk Forbund) ble valgt for to nye år på årsmøtet. Hun er dermed
inne i sitt tredje år som leder (første år i sin andre periode). Foruten leder har Arbeidsutvalget
bestått av:
•

Sven Thore Kloster – Den norske kirke (Bendik Vollebæk vikarierer i hans stilling i et
halvt år fra og med 1. januar 2010)

•

Shazia Mushtaq – Islamsk Råd Norge

•

Hoa Tran – Buddhistforbundet.

Siden årsmøte 2009 har AU hatt 7 møter.
1.4 SEKRETARIATET
Sekretariatet i STL har bestått av Anders Huuse Kartzow, koordinator, og Mehda
Ghalegolabi, informasjonsmedarbeider.
Koordinator i STL har vært daglig leder av sekretariatet og har lagt til rette for arbeidet
i Arbeidsutvalget og Rådet og fulgt opp arbeidet med lokale dialoger.
Mehda Ghalegolabi har som informasjonsmedarbeider hatt ansvar for profilering av
STL, blant annet på STLs nettsider.
Mehda fikk innvilget et halvt års permisjon, fra 1. september 2009 til 1. mars 2010.
Etter søknad i januar 2010 ble permisjonen forlenget med ett år, fra mars 2010 til mars 2011.
Stillingen som informasjonsmedarbeider ble utlyst medio januar 2010, med søknadsfrist 15.
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februar. 39 personer søkte stillingen som informasjonsmedarbeider. Lars-Petter Helgestad ble
ansatt som ny informasjonsmedarbeider i STL fra 23. mars.
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2 RELIGIONS OG LIVSSYNSPOLITIKK
Å arbeide med tros- og livssynspolitiske spørsmål er et av STLs kjerneoppgaver (jf. § 2 i
formålsparagrafen). Det handler om å arbeide for likebehandling av tros- og livssynssamfunn
i Norge basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon, eller mer allment sette søkelys på retten til tros- og
livssynsfrihet i Norge. Dette kan være gjennom å kartlegge utfordringer på feltet, drive
politisk påvirkningsarbeid, eller tematisere slike spørsmål gjennom seminarer og konferanser.
I 2009 var det særlig et felles initiativ fra STL til regjeringen om å utrede tros- og
livssynspolitikken, samt lanseringen av utredningsrapporten ”Livsfaseriter”, som sto sentralt i
STLs arbeid på dette feltet. Til sist i dette kapitlet finner du en oversikt over våre
høringsuttalelser. De kan leses i sin helhet på http://www.trooglivssyn.no/uttalelser
2.1 LIVSFASERITER: RELIGIONS OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE
STL overrakte utredningsrapporten ”Livsfaseriter” til kulturminister Anniken Huitfeldt på et
lanseringsseminar 13. november. Utredningsrapporten var gjort av HL-senteret, på oppdrag
fra STL. Redaktørene av rapporten, Ingvill Thorson Plesner og Cora Alexa Døving,
presenterte innholdet i denne, og generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge, direktør
Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet og leder i STL, Bente Sandvig, gav hver sin respons. Med
utredningen overrakte Samarbeidsrådet et brev til kulturministeren der STL peker på noen av
de sentrale utfordringene på dette feltet som myndighetene må følge opp for å sikre en
likeverdig rett til utøvelse av religion og livssyn i Norge.
2.2 PARTIDEBATT OM VERDIGRUNNLAG OG KULTURARV
I samarbeid med Norske kirkeakademier, tidsskriftet Kirke og Kultur og Den norske kirke ved
Mellomkirkelig Råd arrangerte STL partilederdebatt på Litteraturhuset onsdag 6. mai.
Bakgrunnen var forslaget til ny ”verdiparagraf” i grunnloven (§ 2), og politikerne ble
utfordret på hva de legger i ”vor kristne og humanistiske arv”. Debatten ble innledet med
faglige innspill fra Cora Alexa Døving, forsker ved HL-senteret, Dag Kullerud, redaktør i
Kirke og Kultur, og Bente Sandvig, leder i STL.
2.3 RELIGIØS OG LIVSSYNSMESSIG BETJENING PÅ INSTITUSJONER
Arbeidsgruppa i STL som har arbeidet med å skissere ut et forsøksprosjekt knyttet til tros- og
livssynsbetjening på sykehus avsluttet sitt arbeid våren 2009. Tidlig i arbeidet ble Oslo
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universitetssykehus (Ous), ved seksjon samhandling, trukket inn i arbeidet, og skissen til et
pilotprosjekt ble utarbeidet med base på Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål. I påvente
av bevilgning fra sentrale myndigheter etablerer Ous en midlertidig koordinator for
pilotprosjektet. STL og Ous er i ferd med å etablere en faglig referansegruppe for prosjektet.
2.4 STLS HØRINGSSVAR OG UTTALELSER
Under følger en oversikt over STLs høringssvar eller andre uttalelser for arbeidsåret 2009/10:
o Pressemelding 19/03/10: Tros- og livssynsnorge fordømmer jødehets
o Til Domstoladministrasjonen 15/01/10: Høring om bruk av religiøst og politisk
betingede plagg og symboler i domstolene
o Til Justis- og politidepartementet (videresendt arbeidsdepartementet) 14/01/10:
Arbeids- og oppholdstillatelse for religiøse ledere
o Til Kultur- og kirkedepartementet v/Anniken Huitfeldt 13/11/09: Livsfaseriter:
Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge
o Til Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti v/partilederne 25/09/09:
Innspill til Soria Moria II
o Til Barne- og likestillingsdepartementet 25/08/09: Forslag til endringer i forskrift om
tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
o Til Barne- og likestillingsdepartementet 27/07/2009:
Skriftelige innspill til rapportering i forbindelse med Norges 19./20. rapport til FNs
rasediskrimineringskomite (CERD)
o Til Feltprestkorpset 19/06/2009: Religiøst mangfold og militær enhet
o Til Regjeringen 29/04/09: Anmodning om å utrede religions- og livssynspolitikk i
Norge

Disse uttalelsene kan lese i sin helhet på www.trooglivssyn.no/uttalelser
2.5 ANDRE ENGASJEMENT
STL er representert i styret i Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (Oslokoalisjonen) ved
Senaid Kobilica, Are Svendsen og Ingunn Folkestad Breistein og ved Senter for studier av
Holocaust og livssynsminoriteters stilling ved Egil Lothe. STL har dessuten to representanter i
Kulturdepartementets referansegruppe for rutiner ved årlig kontroll og utbetaling av tilskudd
til tros- og livssynssamfunn. Dette er Egil Lothe i Buddhistforbundet og Rolv Birketvedt i
Human-Etisk Forbund.
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Av andre engasjement har STL ved koordinator deltatt i referansegruppa for et
etterutdanningskurs for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn. Kurset drives av UiO, på
oppdrag fra barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Les mer om kurset på
www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/relleder/
Koordinator deltar også som STLs representant i Kirkerådets ressursgruppe for kirkens
katastrofeberedskap. Se www.kirken.no/krise

2.5.1 OSLOKOALISJONEN
I samarbeid med Oslokoalisjonen arrangerte STL seminar om misjon og menneskerettigheter
den 17. februar. Anledningen var lanseringen av dokumentet ”Recommended Ground Rules
for Missionary Activities”. Seminaret hadde bidragsytere fra ulike religiøse og
livssynsmessige tradisjoner i Norge, og disse kom med innspill på dokumentets relevans i
forhold til en global misjonskontekst og en hjemlig norsk misjonskontekst. Les mer om
dokumentet på www.oslocoalition.org/mhr.php

2.5.2 HL-SENTERET
Samarbeidet med HL-senteret har særlig vært knyttet til arbeidet med livsfaserapporten.
Forfatterne bak utredningsrapporten deltok i et siste samråd med Rådets medlemmer 18. mars,
der de foreløpige funnene ble presentert og diskutert med STLs medlemsorganisasjoner.
Rapporten ble overrakt STL i juni 2009, mens den offisielle lanseringen skjedde i november
2009.
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3 TRO- OG LIVSSYNSDIALOG
STLs dialogarbeid har både et nasjonalt og et lokalt fokus. Det nasjonale fokuset har vært å
legge til rette for møteplasser for dialog om tro og livssyn som trekker inn nye aktører i
dialogen – blant annet ungdom og religiøse ledere.
For den lokale dialogen administrerer STL en støtteordning til lokalt dialogarbeid, og
bidrar med erfarings- og kompetanseutveksling på hvordan drive lokal dialog. De lokale
dialogstrukturene er selvstendige og ikke underlagt STLs administrasjon.
3.1 DIALOGTREFF09 OG UNGDIALOG
I samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Nansenskolen
arrangerte STL ”Dialogtreff09” 10.-14. august på Nansenskolen, Lillehammer. På Dialogtreff
deltok om lag 40 ungdom med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Formålet med Dialogtreff09
var blant annet å skape større forståelse for tros- og livssynsmangfold blant barn og unge i
Norge og bidra til et sterkere nettverk mellom tros- og livssynsengasjert ungdom. I
planleggingen av konferansen ble det nedsatt en arbeidsgruppe i regi av LNU og STL, med
representanter for ulike tros- og livssynstradisjoner. Denne hadde som mandat å bidra i
planleggingen og gjennomføringen av konferansen, og bidra i arbeidet med å lage en mer
permanent plattform for samarbeid mellom tros- og livssynsengasjert ungdom. Arbeidsgruppa
har arbeidet videre med visjonen om etablering av ”UngDialog”, et forslag til oppfølging av
Dialogtreff09 som ble arbeidet frem på Nansenskolen. UngDialog er tenkt som en
organisasjon/nettverk for og med tros- og livssynsengasjert ungdom. Du kan lese mer om
dette arbeidet på våre nettsider www.trooglivssyn.no/ungdialog

3.2 RELIGIONS- OG LIVSSYNSLEDERFORUM
Religions- og livssynslederforum er en møteplass for samtale om religiøse og verdirelaterte
spørsmål for ledere fra tros- og livssynssamfunn. Forumet samler 14 ulike ledere fra tros- og
livssynsnorge og møtes en gang i halvåret. Forumet tilrettelegges av Samarbeidsrådet for trosog livssynssamfunn (STL) og European Council of Religious Leaders, mens ansvaret for å
være vertskap og innlede til samtale går på rundgang mellom religiøse ledere og ledere fra
livssynssamfunnene.
Religions- og livssynslederforum hadde to møter i 2009. 23. mars var Den norske
kirke vertskap og den 19. oktober var Human Etisk Forbund vertskap. Til møtet den 23. mars
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var Knut Olav Åmås, samfunns- og kulturredaktør i Aftenposten, og redaktør i Morgenbladet,
Alf van der Hagen, invitert til å samtale om religion i media. Til møtet den 19. oktober var
leder av arbeidet med utredningsrapporten ”Livsfaseriter”, Ingvill Thorson Plesner, invitert til
å presentere funnene i rapporten. Du kan lese mer om religions- og livssynslederforum og
hvem som deltar fra de ulike tros- og livssynssamfunnene i STL på
www.trooglivssyn.no/religionslederforum.

3.3 LOKALE DIALOGER
Arbeidet med lokale dialoger startet som et treårig prosjekt i 2006. Formålet med prosjektet
var å styrke det lokale samarbeidet mellom ulike tros- og livssynssamfunn i Norge og legge til
rette for etablering av lokale samarbeidsråd eller dialogforum i de største byene i Norge.
Siden 2007 har Kulturdepartementet gitt 400 000 i årlig støtte til lokalt dialogarbeid i de
største byene i Norge. Tilskuddet forvaltes av STL etter retningslinjer vedtatt på STLs
rådsmøte den 31. januar 2007. Tilskuddet til lokale dialoger ble i 2009 kunngjort gjennom
STLs medlemsorganisasjoner, på våre nettsider, til relevante dialogpartnere og ulike lokale
dialoginitiativ.
I arbeidet med prosjektet lokale dialoger er det nedsatt en referansegruppe for lokale
dialoger, ledet av koordinator. Referansegruppa innstiller til Arbeidsutvalget tilskudd til
lokale dialogfora, eller prosjekter. Referansegruppa har i 2009 bestått av Hans Erik Raustøl
(Den norsk kirke), Yvonne Forsberg (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige), Britt
Strandlie Thoresen (Baha`i-samfunnet), Arshad Jamil (Islamsk Råd Norge) og Arne Kittang
(Drammen og omegn tros- og livssynsråd). Pga redusert kapasitet i 2009
(informasjonsmedarbeider i permisjon) har det ikke vært mulig å legge til rette for
referansegruppemøter og den planlagte årlige samlingen for deltakere i lokale dialoger.
Innstillinger til lokalt dialogtilskudd har skjedd gjennom e-postutveksling mellom
referansegruppas medlemmer. Tettere oppfølging av det lokale dialogarbeidet vil skje ved
ansettelse av informasjonsmedarbeider i mars 2010. Denne vil få ansvar for oppfølging av det
lokale dialogarbeidet.
Under er det gjort et utvalg av lokalt dialogarbeid i Norge i forhold til aktiviteter og
initiativ i ulike byer. Utvalget baseres seg på det lokale dialogarbeidet som STL har gitt
økonomisk støtte til. Til sammen ble det utbetalt kroner 360 000 til lokale dialoger i 2009. Du
kan lese mer om det lokale dialogarbeidet på www.trooglivssyn.no/dialog
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3.3.1 OSLO – RELIGION OG LIVSSYN PÅ FILM, LOKALDIALOG PÅ LØKKA, RELIGIONENES DAG
I Oslo bidro STL i planleggingen og gjennomføringen av filmseminaret Den andres ansikt,
som fant sted 7. – 8. november på Filmens Hus. Arrangement var det første filmseminaret
med tema religion og livssyn i Oslo, og skjedde i samarbeid med stiftelsen KULT og Norsk
filminstitutt. Seminaret hadde 8 filmer på programmet og i forkant av disse var det lagt opp til
innledninger fra forfattere, filmskapere og forskere. I etterkant av filmene deltok disse i
panelsamtale med representanter fra ulike tros- og livssynstradisjoner. Seminaret samlet 125
deltakere. STL gav 40 000 i støtte til filmseminaret. Du kan lese rapporten fra filmseminaret
på www.trooglivssyn.no/filmseminar.
Gruppen ”Lokaldialog på Løkka” samler ulike tros- og livssynsaktører med
tilknytning til bydel Grunerløkka i Oslo. Lokaldialog på Løkka har hatt som formål å
tematisere tros- og livssynstilhørighet i bydelens offentlige rom. I 2009-2010 har gruppen
planlagt å arrangere en serie med ”minihøringer”, der representanter for bydelens ulike
offentlige organ deltar. En av disse er allerede gjennomført, med tema ”religion i
barnehagen”. Lokaldialog Løkka har fått 30 000 i støtte for minihøringene i 2009 og 2010.
I Oslo ble det også gitt støtte til Religionenes dag den 8. mai på Grønland torg.
Religionenes dag er et felles initiativ fra ulike tros- og livssynssaktører i Grønland bydel.
Formålet med arrangementet var å vise frem det religiøse mangfoldet på Grønland, og det var
lagt opp til at de ulike trossamfunnene hadde sine egne stands, og en scene med ulike innslag
for disse (muslimsk sang, kvekerhistorier og band fra Østre frikirke). Religionenes dag ble
avsluttet med en vandring til ulike trossamfunn i bydelen. Arrangementet fikk kroner 13 000
i støtte fra STL.
3.3.2 DRAMMEN OG OMEGN
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) ble stiftet 8. mai 2008 og har 19
medlemsforeninger. DOTL arbeider for å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom trosog livssynssamfunn i Drammen og omegn og involvere trossamfunnene til et bedre lokalmiljø
i Drammen. DOTL arrangerer jevnlig medlemsmøter, som fungerer som en uformell
møteplass der ulike tros- og livssynssamfunn presenterer seg selv og der det inviteres til et
påfølgende måltidsfellesskap. DOTL står også bak en årlig tradisjon med Gjestebud på Fjell
skole for Drammens ulike tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner med mer. DOTL
har i 2009 arbeidet med å etablere et kurs for religiøse ledere i Drammen og omegn i
samarbeid med kommunen, som er planlagt gjennomført i april 2010. DOTL fungerer også
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som en høringsinstans for kommunale myndigheter, sist i forbindelse med planlegging av
livssynsnøytralt seremonirom. DOTL fikk 67 000 kroner i støtte fra STL i 2009.

3.3.3 KRISTIANSAND OG OMEGN
Forum for tros- og livssynssamfunn Kristiansand (FTL) ble formelt stiftet i 2007 og er resultat
av en flerårig dialog mellom mennesker med forskjellig tros- og livssynsbakgrunn i
Kristiansand. FTL består i dag av 10 ulike medlemsorganisasjoner og har en koordinator (Liv
Mørland) i 30 % stilling. FTL har jevnlige styremøter, og arrangerer åpne samlinger hos sine
medlemmer slik at byens innbyggere kan bli bedre kjent med det religiøse mangfoldet. I 2009
har FTL samarbeidet med Universitetet i Agder om en seminarrekke (syv seminarer) om
verdens hellige skrifter, og seminaret ”Politics, compassion and religious boundaries” den 27.
mai, med bidragsytere fra den lokale, nasjonale og internasjonale religionsdialogen. Fra 17.18. september arrangerte FTL konferansen ”Er forsoning mulig”, der representanter fra ulike
religiøse tradisjoner bidro til å sette søkelys på vanskelige forsoningsprosesser etter krig og
konflikt. Du kan lese mer om konferansen på www.trooglivssyn.no/ftl_forsoningskonferanse
STL gav 75000 i støtte til FTL. Foruten STL mottok FTL støtte fra Kristiansand
kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
I Lillesand sto Forum for Sakralmusikk bak Sakral Musikk Festival i Lillesand 27.30. august. Det er andre gangen denne festivalen finner sted. Forum for sakralmusikk, et
bredt sammensatt forum av blant annet kristne, muslimer og buddhister (www.sakral.no),
inviterte denne gangen til en variert musikalsk festival med muslimsk rapp, jødisk mannskor
og syngespill om Buddha, nyskrevet for anledningen. Foruten musikalske bidrag var det også
lagt opp til foredrag om religionsdialog og fotoutstilling om ”tro”. Festivalen fikk 70 000
kroner i støtte fra STL.
3.3.4 TRONDHEIM
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim ble etablert 10. april 2008 og
fungerer som en møteplass for tros- og livssynssamfunn og deres representanter i Trondheim.
STL Trondheim fikk i 2009 støtte til gjennomføring av et barnekunstprosjekt i samarbeid med
Olavsfestdagene. STL Trondheim inviterte 12 ulike tros- og livssynssamfunn til å sende 2
barn hver til 3 barnekunstverksteder og en avsluttende utstilling av bildene i forbindelse med
Olavsfestdagene. Ideen var å bringe barn med ulik tros- og livssynsbakgrunn sammen for å
male sine fredsvisjoner. Bildene fra utstillingen henger nå på Forsvarsmuseet. I tillegg til
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tilskudd til kunstprosjektet (30 000), fikk STL Trondheim tilskudd til gjennomføring av en
filosofikafe (8000 kroner) i forbindelse med årsmøte i oktober.
STL gav også støtte til den bilaterale dialogen ”Forum for muslimsk-kristen dialog” i
Trondheim og deres studietur til Danmark fra 18.- 20. mai 2009. Gruppa på 8 deltakere
besøkte ulike kristen-muslimske dialoginitiativ i København og utvekslet erfaringer med
hverandres arbeid og sentrale flerreligiøse utfordringer i Norge og Danmark.
3.3.6 TROMSØ
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Tromsø ble stiftet 6. september 2009, og samler
store deler av tros- og livssynsmangfoldet i Tromsø. Rådet har i 2009 gjennomført 7 ordinære
rådsmøter og har fokusert på å etablere gode samarbeidsrutiner for virksomheten og hvordan
samarbeide i forhold til offentlige myndigheter på relevante tros- og livssynssaker.
Rådet har blant annet vært i dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge og
Sandnessund gravlund for utvikling/etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Rådet fikk
kroner 4500 dekning av diverse utgifter i 2009.
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4 INFORMASJON
Informasjonsarbeidet i STL handler om å formidle kunnskap til våre medlemmer og
offentligheten om STLs arbeid med tros- og livssynspolitikk og dialog. Dette skjer på våre
nettsider og gjennom annet informasjonsmateriell på papir og kontakt med ulike medier. Av
trykksaker i 2009 har vi utgitt en forskningsrapport om livsfaseriter, en veileder om retten til
tros- og livssynsutøvelse, samt en rapport fra Dialogtreff09 for ungdom på Lillehammer. Da
informasjonsmedarbeider har vært i permisjon fra august har nettsidene og
menneskeboktilbudet vært nedprioritert.
4.1 MEDIEDEKNING I FORBINDELSE MED LANSERING AV ”LIVSFASERITER”
I forbindelse med lansering av ”Livsfaseriter” fikk STL mye mediedekning. NRK nyheter og
TV2 nyheter hadde oppslag om rapporten i sin morgensending, der leder i Samarbeidsrådet
deltok i studio. Av riksdekkende aviser hadde Aftenposten, Klassekampen og Vårt Land en
bred dekning av problemstillingene som rapporten tok opp. Koordinator i STL, og
redaktørene av rapporten publiserte dessuten en kronikk i Dagbladet om noen av utfordringer
knyttet til død og begravelse. NRK Migrapolis og NRK Verdibørsen hadde også egne innslag
om rapporten etter at denne var sluppet. Det er linket til noen av nyhetsoppslagene i
www.trooglivssyn.no/livsfaseriter
4.2. DELTAKELSE OG TILHØRIGHET. INKLUDERING AV MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING I
TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Sammen med Norges Kristne Råd og Kirkerådet lanserte STL veiledningshefte ”Deltakelse
og tilhørighet”. Heftet er ment som en veileder i arbeidet med å sikre retten til tros- og
livssynsutøvelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. Heftet sendes ut til alle
medlemssamfunn i STL, sammen med et følgebrev
4.3 RAPPORT FRA DIALOGTREFF09
Flere av deltakerne i arbeidsgruppa som planla arrangementet Dialogtreff09 fikk i oppgave å
formidle sine erfaringer fra treffet. Noen av disse bidragene er redigert sammen i rapporten
”Dialogtreff09”, som også gir praktiske eksempler og tips på hvordan drive dialogarbeid.
Heftet sendes ut til barne- og ungdomsorganisasjoner i STL, STLs medlemssamfunn og andre
interesserte.
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5 ØKONOMI
Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av Samarbeidsrådets økonomiske
stilling. Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. STL mottok kr 1 700
000 i driftsstøtte i 2009 (her inngår tilskudd på 400 000 kroner til lokale dialogtiltak). STL
søkte om støtte fra Kultur- og kirkedepartementet til å utrede ”Dialogens Hus”, og fikk støtte i
to omganger, først 100 000 kroner i august og deretter 150 000 i desember. STL fikk dessuten
40 000 i prosjektstøtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til dialogtreff09 og 35 000
fra Alna bydel i Oslo kommune til å utarbeide en høytidskalender. Andre inntekter var
kontingenter som brakte inn 39 000 kroner og diverse konferanseavgift som beløp seg til
8915. Totale driftsinntekter for 2009 beløp seg derfor til 2 072 915. Totale driftskostnader
beløp seg til 1 993 063. Det gir et driftsresultat på 74 981. Av departementets tilskudd til
lokalt dialogarbeid (400 000) fikk STL brukt 360 000 kroner.
I 2009 hadde vi et driftsfond for lokale dialoger på 171 081. Årets tilskudd til lokale
dialoger som ikke ble brukt (40 000), overføres driftsfondet for lokale dialoger, som da vil
være 211 081. I forståelse med departementet overfører STL 50 000 fra dette fondet til å
utrede Dialogens hus i Oslo. Sammen med det øremerkede tilskuddet til utredning av
Dialogens Hus, 250 000 kroner, blir dette fondet på 300 000 kroner. Det overføres også
50 000 av lokalt dialogfond til forsknings- og utviklingsprosjektet ”STL som dialogisk
organisasjon” (FOU-prosjekt). Tilskuddet fra Alna bydel til utarbeiding av høytidskalender
(35 000) overføres driftsfond høytidskalender som benyttes i 2010.
Årsresultatet etter avsetninger, - 41 901, dekkes av egenkapital, som er på 175 936.
Grunnen til et negativt årsresultat er utgifter knyttet til grafisk utforming og trykking av
livsfaserapporten.
Det har i 2009/2010 ikke vært sykefravær. Informasjonsmedarbeider har fått innvilget
permisjon fra stillingen fra 1. september 2009 til 1. mars 2010. Permisjonen ble etter søknad
utvidet ett år, fra 1. mars 2009 til 1. mars 2011. Det har ikke vært registrert arbeidsulykker.
Likestilling praktiseres så langt dette er praktisk mulig. Samarbeidsrådet driver ikke
aktiviteter som forurenser miljøet.
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