SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS-OG
LIVSSYNSSAMFUNN

Årsmelding 2003
Medlemmer
På årsmøtet 25. mars 2003 ble Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige tatt opp som medlem
nr. 12.
Ved årsskiftet 2003/04 besto rådet av:
Baha`i-samfunnet i Norge
Britt Strandlie Thoresen
Øystein Fjær
Buddhistforbundet
Egil Lothe
Bjørn Petter Hernes
Den norske kirke
Gerd Marie Ådna
v/mellomkirkelig råd
Vebjørn Horsfjord
Det Mosaiske Trossamfund
Kathrine Cohen
Jan Benj. Rødner
Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Jaswant Singh
Baljeet Sigh Ohri
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
Kishori Lal Sharma
Mangat Rai Sharma
Leder og arbeidsutvalget
Jan Benj. Rødner (Det Mosaiske Trossamfund) ble valgt til leder for 2 år på årsmøtet 25. mars
2003.
Ellers består arbeidsutvalget av:
Bente Sandvig
Human-Etisk Forbund
Gjenvalg
Vebjørn Horsfjord
Dnk
Gjenvalg
Baljeet Singh Ohri
Gurduara Sri Guru Nanank Dev Ji
Ny
Råds – og AU møter
Det har i perioden blitt avholdt 5 rådsmøter og 8 AU møter.
Følgende har vært invitert til rådsmøtene:

–2–

Tirsdag 23. september
Tirsdag 20.januar 04

Likestillingsombudet og
trossamfunnene
Orientering og samtale om
arbeidet i Kirkens
katatstrofeberedskap

Kristin Mile
Erik Stabrun og Kristin Fæhn
fra ressursgruppa.

Arbeid i forhold til vedtatt arbeidsplan
1.0 RELIGIONS- OG LIVSYNSPOLITISK ARBEID
1.1 Religions – og livssynspolitikk
Ved kongelig resolusjon 14. mars 2003 ble det oppnevnt et utvalg med oppgave å utrede
forholdet mellom stat og kirke. Utredningen skal gi grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Utvalget skal legge frem
sin innstilling innen utgangen av 2005.
STL fikk foreslå medlemmer til ”Gjønnes-utvalget”. 3 representanter utenfor Dnk ble
oppnevnt. Disse er Dag Nygård, Bente Sandvik og Lena Larsen. De er oppnevnt i statsråd
og representerer i utgangspunktet kun seg selv. Men gjennom dem vil STL kunne få en
god og nyttig informasjon om prosessene.
• Kirke- stat gruppa – noe stillstand i arbeidet etter oppnevningen av ”Gjønnesutvalget”. Det har vært avholdt 4 møter. Denne vil være et ”skyggekomite” og
vil kunne tre i funksjon når STL har behov for å markere et standpunkt. I
tillegg skal gruppa organisere interne seminarer.
• Gravferdsgruppa har satt i gang en større spørreundersøkelse blant fellesråd.
Dette har vært en overvurdering av kontorets kapasitet. Det har vært 4 møter.
På bakgrunn av spørreundersøkelsen vil så gruppa fremme forslag til STL i
løpet av våren 2004.
• Tros – og livssynsmessig betjening i institusjoner. Det ble gjennomført et
seminar se 2.3. Arbeidet i gruppen har stoppet litt opp i siste halvdel av året
på grunn av manglende arbeidskapasitet – 4 møter. Gruppa vil jobbe videre
med informasjon i forhold til helsevesenet.
1.2 Oslo-koalisjonen
STL deltar aktivt i arbeidet for å styrke § 18 i FNs erklæring om menneskerettigheter om
religions – og livssynsfrihet. Informasjon på hvert rådsmøte. STL er representert med:
Lars Gule
HEF
Egil Lothe
Buddhistforbundet
Dag Nygård
Norges Frikirkeråd
1.3 HL senteret (senter for studier av Holocoust og livssynsminoriteters stilling i Norge)
Informasjon på hvert rådsmøte. STL oppnevner en representant med vara.
Representant
Britt Strandlie Thoresen
Baha`i-samfunnet
Vara
Lena Larsen
Islamsk Råd
1.4 Høringsarbeid
En viktig del av STLs arbeid har vært å avgi uttalelser som et offisielt høringsorgan. STL har
også avgitt uttalelser i andre saker som rådet har ansett har vært viktige. STLs uttalelser
omfatter følgende saker:
Kommunal og
26.01.2003
Høringsuttalelse vedr. NOU 2002:12 Rettslig vern mot
regionaldep
etnisk diskriminering
Kultur og kirkedep.
Utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke.
Kultur og kirkedep
07.04.2004
Høringsbrev – endringer i lov om trudomssamfunn og
ymist anna og endringer i lov om tilskott til
livssynssamfunn
Helsedepartementet
30.05.2003
Høyring – forslag til endringar i lov 15. desember 1995
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Oslo politikammer
Sosial og
helsedirektoratet
Barne og familiedep

19.06.2003
23.09.2003

Den norske
lægeforening
Kommunal og
regionaldep

23.09.2003

KRD/Barne– og
familiedep
Kommunal og
regionaldep

16.12.2003

29.09.2003

30.09.2003

21.01.2004

nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse.
Støtte til anmeldelsen mot entreprenør Olav Øye
Livssynsbetjening og pasientrettigheter – behov for
informasjon til helsetjenesten.
Uttalelse vedr inst. O.nr 132 (2002-2003) om Tiltak for å
sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse
Høringsuttalelse. Veileder ved obduksjon av fostre og
barn.
Høringsuttalelse vedr. forslag om Felles
håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av
kjønn og etnisitet.
AD: Høringsbrev om vilkår for familiegjenforening –
forslag til endring i utlendingsforskriften
Ot. Prp om lov om etnisk diskriminering. Forbud mot å
diskriminere på grunnlag av tro og livssyn – Behov for
unntak.

2.0 PROSJEKTER
Det ble fremmet en søknad til KKD på kr. 490.000 – bevilgningen ble kr. 100.000 til
dialoger/prosjekter. Dessuten hadde en kr. 96.000 igjen fra 2002 bevilgningen. I tillegg fikk
livssynsfrihet i praksis ii kr. 20.000 ekstra fra KKD. Aktiviteten ble lagt opp etter bevilgningene.
”Arbeidsgruppa for dialoger” har vært rådgivende og gjennomførende for en del av dialogarbeidet.
Gruppa har hatt 7 møter.
2.1 Dialogarbeid
Følgende dialoger var planlagt:
2.1.01 Oslo-dialogen (Paulus kirke) ble gjennomført søndag 7. september. Markert
økning i deltakelse fra tidligere år. Ønsker å fortsette.
2.1.02 Dialogbok. Ikke satt i produksjon pga manglende bevilgninger.
2.1.03 Vi går et stykke vei sammen – se *.
2.1.04 Lokale dialoger – se *.
2.1.05 Kvinnerollen i et religions og livssynsmessig perspektiv. Ikke satt i
produksjon pga manglende bevilgninger.
2.1.06 Ungdomsdialog. Noe bevegelse. Vanskelig oppgave. Se*.
2.1.07 Fredsboka. Utgitt i samarbeid med Norges kristne råd. Fin lansering i Tanum
bokhandel 24. oktober med statsråd Valgerd Svarstad Haugland om talaer og
med innlegg av lederne i Nkr og STL.
* Midler som internt var avsatt til ”Vi går et stykke vei sammen”, ”Lokale dialoger”
og ”Ungdomsdialog” ble brukt til et erfaringsseminar – dialog over 2 dager 29. og 30.
november. Her var det 23 deltakere fra mange steder i Norge.
2.2 Oppfølging av Oslo-erklæringen
Konferanse om livssynfrihet i praksis ii ble gjennomført med 74 deltakere søndag 9.
november i Oslo. Organisasjonskomiteen/prosjektgruppa har hatt 6 møter.
2.3 Konferanser/seminarer
2.3.01 Seminar 16. mars: Religiøs og livssynsmessig betjening i institusjoner. 37
deltakere. Det er behov for at seminaret følges opp i større grad enn det som
er gjort.
2.3.02 Samfunnets verdigrunnlag. Ble utsatt pga liten økonomisk støtte.
2.3.03 Sorgbearbeiding i det offentlige rom (sto ikke i arbeidsplanen). Ble
gjennomført 25. mars. Litt over 100 stykker deltok. Det skal være et årlig
oppfølgingsmøte i samarbeid med representanter fra Oslo kommune.
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3.0 INFORMASJON
3.1 Webside
Den er i rimelig grad holdt oppdatert.
4.0 KONTORET
4.1 Bemanning. Bemanningen har inneværende år vært en 50% stilling. Gjennom ekstern
finansiering har en kunnet leie inn hjelp til flere prosjekter.
4.2 Koordinator skal først og fremst koordinere de forskjellige prosjektene. Denne
målsettingen holder ikke. De forskjellige gruppene fungerer stort sett ikke uten
sekretærhjelp.
4.3 Kontorlokaler
Kontorfellesskap med Nkr og Frikirkerådet også inneværende år. Det har blitt brukt mye
tid på ”nye kontorlokaler”. 31. desember 04 flytter vi sammen inn i det nye ”kirkens hus”.

Deltakelse i møter og andre grupper
1. STL har vært representert på følgende møter:
a. Leder Jan Benj. Rødner hilste ”The Global Peace Initiativ” i Nobel-institutet
12. juni i Oslo.
b. Konferansen av Europeiske Kirkers generalforsamling. 26. juni i Trondheim.
Leder Jan Benj. Rødner deltok.
c. Kirkemøtet (Dnk) – 17. november på Lillehammer – leder Jan Benj. Rødner
2. ”Ressursgruppa for kirkens katastrofeberedskap” (Dnk). Koordinator har møtt.
Økonomi
Samarbeidsrådet mottok kr. 285.000 i driftsstøtte fra KKD.
Konferansen Sorgbearbeiding i det offentlige rom 25. mars. Tilskudd fra Oslo kommune på
kr. 35.000. Til sammen kr. 120.000 til dialoger fra KKD.
Driftsinntekter kr. 475.885, driftsutgifter kr. 539.555. Driftsresultat – kr. 63.670, som dekkes
av egenkapital.
Oslo 10. mars 04

Jan Benj. Rødner
leder

