Årsmelding 2020
Denne årsberetningen rapporterer kort STLs virksomhet i 2020. STL besto av femten (15) trosog livssynssamfunn eller sammenslutninger av disse. STLs øverste organ mellom årsmøtene er
rådet, der to representanter fra hver av STLs medlemssamfunn og tre fra paraplyorganisasjonene
sitter. Styret leder virksomheten mellom rådsmøtene, mens sekretariatet driver den daglige
virksomheten til STL.

Rådets sammensetning i 2020
Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge:
Bahá’í-samfunnet i Norge:
Buddhistforbundet:
Den katolske kirke v/
Oslo katolske bispedømme (Okb):

Faisal Suhel og Imam Shahid Kahloon
Britt Strandlie Thoresen, Giso Bahrami (til september),
Elnaz Zabihyan (fra september) og Frank Johansen (vara)
Egil Lothe og Saisamorn Dechawong Steen og
Nirmala Eidsgård
Hans Rossiné, Marta Bivand Erdal og Manuela RaminOsmundsen (vara)

Den norske kirke v/
Mellomkirkelig råd (Mkr):
Berit Hagen Agøy, Steinar Ims og Einar Tjelle (vara)
Det Mosaiske Trossamfund (DMT): David Melchior Elisabeth Malting, Ervin Kohn (vara)
Gurdwara Sri Nanak Dev Ji:
Sumeet Singh Patpatia, Gurmail Singh Bains og Paramjeet
Kaur (vara)
Holistisk Forbund:
Kari Bansal, Jakob Blindheim og Patrik Swanstrøm (vara)
Human-Etisk Forbund (HEF):
Bente Sandvig, Trond Enger og Lars-Petter Helgestad
(vara)
Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige:
Øystein Amundsen og Are Svendsen (til februar) Pauline
Tollafield Isaksen (fra februar)
Kristensamfunnet:
Kristine Høiland og Øystein Vestre
Muslimsk Dialognettverk Norge
(MDN):
Senaid Kobilica, Faruk Terzic og Yasmine F. Angell
Morchid (til november) Imen Hasnaoui (fra november)
Norges Hindu Kultur Senter (NHKS):Kuddithamby Vamatevan
Norges Kristne Råd (NKR):
Erhard Hermansen, Jarle Skullerud, Ingull Grefslie og Dag
Nygård (vara)
Sanatan Mandir Sabha Norway:
Vijay Kalsi, Surinder Nath Joshi (til juni) Mohini Kaushik
(fra juni) og Usha Lakshami (vara)
Det er meget godt frammøte på møtene, inkl zoom-møtene og god aktivitet mellom møtene
rundt pågående arbeidsoppgaver.

Årsmøte og styre
På årsmøtet 24. februar ble det holdt valg av styremedlemmer.

1

Elisabeth Malting (Det Mosaiske Trossamfund) ble gjenvalgt som styremedlem.
Gurmail Singh Bains (Gurdwara Sri Nanak Dev Ji) ble valgt som styremedlem.
Britt Strandlie Thoresen var ikke på valg.
Berit Hagen Agøy (Den norske kirke) og Senaid Kobilica (MDN) var ikke på valg.
Bente Sandvig (Human-Etisk Forbund) ble gjenvalgt som vara for ett år.
Britt Strandlie Thoresen, Bahá’í-samfunnet i Norge), Kari Bansal (Holistisk Forbund) og Surinder
Nath Joshi (Sanatan Mandir Sabha Norway) ble valgt som valgkomite for ett år (2020-2021).
Årsmøtet godkjente tiltaksplanen for 2020 som inngår som år 3 i overordnet strategi for perioden
2018-2020, og fikk seg forelagt budsjett for 2020, samt regnskap og rapport. Årsmøtet vedtok en
ekstra satsning på ungdom/rekruttering. Norsk Spiritualistisk Samfunns søknad om medlemskap
ble avist.

STL-møter 2020
Det ble avholdt 3 ordinære rådsmøter, ett årsmøte og ett interaktivt treff for rådet i 2020.
• 24. februar var Oslo katolske bispedømme vertskap for årsmøtet, se punktet ovenfor.
• 12. mai hadde rådet et interaktivt treff for å snakke om hvordan tros- og
livssynssamfunnene håndterte korona-situasjonen.
• 11. juni var STL vertskap for rådsmøtet som ble holdt i Kirkens Hus. Rådsmøtet drøftet
forskrifter til den nye trossamfunnsloven som var på høring og om hva som skal til for å
miste statsstøtte. Oslo kommunes nedsatte tros- og livssynsutvalg har overlevert
rapporten «Tro det eller ei - om framtidens tros- og livssynspolitikk». Vi hadde invitert
utvalgsleder, Trond Bakkevig som kom for å redegjøre for de viktigste konklusjonene i
rapporten.
• 14. september var STL vertskap for rådsmøtet som ble holdt i Kirkens Hus. Rådsmøtet
drøftet forslaget til STLs strategi 2021- 2023. Rådet vedtok forslag til høringsuttalelse til
Oslo kommunes tros- og livssynsutvalgs rapport. Byaksjonskoordinator for TV-aksjonen
Håkon Vikøren presenterte WWF-kampanjen som skulle gå digitalt av stabelen 18.
oktober.
• 18. november ble rådsmøtet holdt på Zoom. Rådet fikk seg forelagt 1. utkast til strategi
2021-2023. Rådsmedlemmene var positive til forslaget. Styret innstiller strategien til
årsmøtet. Prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke besøkte rådet for å
fortelle om prosjektet.. STL er medlem i Frivillighet Norge.
Det ble avholdt 8 styremøter i løpet av 2020.
• Koronapandemien har preget styremøtene. De fleste møtene ble holdt på Zoom/Teams,
bare 3 møter ble gjennomført som fysiske møter.
•

Styremøtene har behandlet en rekke saker, bl.a den nye trossamfunnsloven, forskriftene
til loven, Oslo kommunes tros- og livssynsutvalgs rapport, barnevern og fosterfamilier,
STLs 3-årig strategi, kommunikasjonsstrategi, rekruttering av yngre krefter til rådet,
10årsmarkering av 22.juli, planlagt STLs 25årsjubileum, forberedt årskonferanse, og fulgt
opp organisasjonens økonomiske situasjon.

•

STL fikk tildelt Blanche Majors forsiningspris sammen med Al Noor moske, Norske
kvinners sanitetsforening ble samarbeidspartner for kursvirksomhet rundt prosjektet «å
leve med tro- og livssyn i Norge», handlingsplan mot antimuslimske holdninger har vært
tema i møter, og styret har debattert måter å møte SIANs antimuslimske demonstrasjoner
på. Styret behandlet også STLs relasjon til den internasjonale organisasjonen Religions for
Peace.
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Styremøtene ble holdt følgende dager:
13/1, 6/2, 23/3, 7/5, 16/6, 31/8, 29/10, 30/11
•

STL har deltatt i ulike grupper med kommunale og nasjonale myndigheter i forbindelse
med pandemien. Det har vært ukentlige møter i diverse sammenhenger i koronatiden.
STLs medlemmer har bidratt i arbeidet med informasjon knyttet til korona-pandemien.
Ikke minst er det laget flere titalls videoer på ulike språk knytet til smittevernsregler. STL
var svært tidlig ute med dette arbeidet. STLs sekretariat har formidlet signaler til
myndighetene om tros- og livssynsaspekter, og informasjon fra myndighetene i et
omfattende omfang. Tros- og livssynssamfunnene har vært viktige partnere i både å få ut
informasjon og formidle holdninger knyttet til smittevern.

Religions- og livssynslederforum i 2020
Vårsamlingen for forumet skjedde på zoom. Tema var korona og hvordan det enkelte tros- eller
livssynssamfunn håndterte pandemien og de utfordringene som fulgte. På samlingen i oktober
hos Ahmadiyya Muslim Jama’at var tema fattigdom. Forumet oppfordret STL til å jobbe med
dette i 2021. Religions- og livssynslederforum samlet seg også om en uttalelse der de fordømte
terroren i Frankrike der en lærer ble halshugget etter å ha vist karikaturer av profeten
Mohammed. Terroren hadde skjedd bare dager før møtet. Forumet stilte seg positiv til at STL
orienterte seg mer internasjonalt og eventuelt affilierte seg med Religions for Peace.

Lokale dialoggrupper
STLs arbeid med lokale dialoggrupper i 2020 har hatt fokus på hvordan å implementere ny lov
om tros- og livssynssamfunn i sine kommuner og korona-pandemien. De lokale dialoggruppene
har vært viktige aktører i dugnadsarbeidet med korona, og mange har opplevd ny kontakt og
samhandling med sine kommuner. Kommuner har brukt de lokale dialoggruppene som
kontaktpunkt og informasjonskanal for å nå flere grupper i befolkningen med informasjon om
korona-tiltak.
STL har i 2020 gjennomført 5 reiser og fysiske møter med lokale dialoggrupper. Flere reiser og
møter ble avlyst grunner korona-pandemien. STLs gjennomførte FaITH-prosjektet, støttet av
IMDi i 2020, hvor det ble gjennomført 3 kurs med trossamfunn i Bergen og 1 kurs i Stavanger,
hvor de lokale dialoggruppene var involvert. Mange lokale dialoggrupper opplevde at flere
aktiviteter måtte avlyses eller utsettes på grunn av covid-19.
STL arrangerte to nasjonale samlinger for lokale dialoggrupper i 2020. En i anledning årsmøtet i
februar og en digital samling i desember.

Sekretariatet
Sekretariatet, som står for den daglige driften av STL, besto i 2020 av fire fulle og faste stillinger;
generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, spesialrådgiver Anne Sender, rådgiver Irene Incerti-Thery,
og administrasjonskonsulent Kristin Mile. I tillegg fikk Hans Olav Arnesen og Niels Fredrik
Skarre forlenget sine engasjement. På et kortere oppdrag (3 mnd) knyttet til STLs
25årsjubileumsrapport be Kai Erik Westergaard tilsatt. Som prosjektmedarbeider for lokalt Osloarbeid ble Djamel Selhi tilsatt i en 20-prosentstilling fra oktober.
STL hadde en student fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo som praktikant i tre
måneder høsten 2020. STLs sekretariat har holdt seg til alle anbefalinger og pålegg om
hjemmekontor mv.
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Utvalg og styrer
STL er medlem i følgende faste utvalg og styrer:
• Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) brukerutvalg
• Styret ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
• Norsk Forening for Gravplasskultur
• Interreligiøs klimagruppe
• Referansegruppen for religions- og livssynslederutdanningen ved Teologisk Fakultet (TF)
• Minoritetsforum i Utenriksdepartementet (UD)
STLs generalsekretær sitter også i følgende sammenhenger:
• Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg
• Pressens faglige utvalg
• Teologisk Fakultets styre
• Oslo koalisjonenes rådgivende utvalg
STL har gjennom 2020 blitt invitert til både å lede seminarer og presentere innlegg på møter i
ulike departementer, politiske partier og organisasjoner. Hovedvekten av temaene har vært
knyttet til tros- og livssynssamfunnenes håndtering av korona, den kommende tros- og
livssynsloven, samt stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk og generelle tema knyttet til å
leve med tro og livssyn. STL hadde årlig møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf
Ropstad. I tillegg deltok STL på flere møter med nasjonale myndigheter i forbindelse med
pandemien. STL har hatt eget møte med Fylkesmannen (Statsforvalter) i Oslo og Viken for
klargjøring av forskrifter til ny trossamfunnslov.
I bevillingen over statsbudsjettet var én million kroner øremerket arbeidet med mangfold,
inkludering og bekjempelse av fattigdom. Dette har inngått i den øvrige virksomheten inkl i
korona-arbeidet. Bevillingen er en videreføring fra 2019.
STL har i 2020 hatt et stort fokus på kommunikasjon i forbindelse med korona-pandemien. STL
har blitt invitert inn på møter med statsminister, helseminister, kulturminister, barne- og
familieminister, justisminister mfl. i forbindelse med pandemien. STL har også deltatt på møter
med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, øvrige helsemyndigheter IMDi og Oslo kommune
om samme problemstilling. Både intern kommunikasjon og ekstern kommunikasjon har vært
etterspurt og nødvendig. Gjennom den infrastrukturen som tros- og livssynssamfunnene utgjør
har det bl.a. lyktes å komme ut med informasjon til minoritetsgrupper det ellers ville vært
vanskelig å nå. STL har i økende grad skrevet kronikker, innlegg og gitt intervjuer, og ulike
medier har kontaktet STL for kommentarer til utspill, særlig fra politiske miljøer. Tema har vært
både koronarelatert og andre tros- og livssynsrelaterte spørsmål. STL har mer aktivitet både på
hjemmeside og i sosiale media, og har etablert faste månedlige nyhetsbrev, og økt sin
tilstedeværelse på facebook, tvitter og instagram. Økt fokus på media og kommunikasjon har gitt
organisasjonen økt synlighet.
Mot slutten av 2020 mottok STL en ekstrabevilling fra BFD på 1,25 millioner kroner for å lage
digitale bidrag i desember. Åtte av medlemssamfunnene i STL bidro i arbeidet som resulterte i et
titalls filmer med ulikt tros- og livssynsinnhold i førjulstiden. Åtte filmer inngikk i prosjektet:
Dette er Norge – en mangfoldig adventskalender. I tillegg laget flere av medlemssamfunnene
egne filmer/digitale bidrag.

STL har besvart 4 høringer i 2020:
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Høringsnotat til Stortingsmelding 24. Lindrende behandling og omsorg
Oslo kommunes tros og livssynsutvalgs rapport «Tro det eller ei»
Barne- og familiedepartementet: Forslag til forskrifter til trossamfunnsloven
Kunnskapsdepartementet: NOU 2019 – med rett til å mestre

Øvrige STL-aktiviteter og -arrangementer i 2020
•

STLs årskonferanse 2020
Årskonferansen ble gjennomført 8. desember 2020. Konferansen var digital og ble
strømmet på Facebook. Tema for årskonferansen var Vandalisme i Guds navn.
Hovedtaler var FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter, Karima Bennoune.
Professorene Torkel Brekke (OsloMet) og Torstein Tollefsen (Universitetet i Oslo)
kommenterte. Deretter fulgte en panelsamtale mellom de tre. Etter den internasjonale
delen var det en nasjonal del om samme tema som ble igangsatt med et innlegg av Den
norske UNESCO-kommisjonens generalsekretær Tanja Hegge. Tre representanter fra
tros- og livssynssamfunnene i STL – Hans Rossine (Den katolske kirke), Egil Lothe
(Buddhistforbundet) og Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk) – deltok i
panelsamtale. Begge panelsamtalene ble ledet av generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf
Joys.

•

Videomøte med H.K.H. Kronprins Haakon
Etter en periode med korona-nedstenging inviterte H.K.H Kronprins Haakon til samtale
med STL om tros- og livssynssamfunnenes bidrag under pandemien. Olav Fykse Tveit
(Dnk), Senaid Kobilica (MDN), Manirathana Thero (Buddhistforbundet) og Ingrid
Rosendorf Joys (STL) deltok i den digitale samtalen med Kronprinsen.

•

Utdeling av Dialogprisen
STL deler hvert partallsår ut dialogprisen. I 2020 ble den tildelt Dialogpilotene for sitt
gode arbeid. Prisvinneren har etablert et dialogstudium på Teologisk fakultet, og STLs
begrunnelse ligger nettopp i at Dialogpilotene fremmer dialog som fag og som et allment
nyttig verktøy.

•

Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg
Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg leverte sin rapport «Tro det eller ei» til Oslos
byrådsleder Raymond Johansen våren 2020. Overrekkelse av rapporten utsatt pga korona.
Rapporten bekrefter Oslo som en livsynsåpen by og peker på at både kunnskap om og
kjennskap til og mellom trossamfunnene og Oslo kommune, må styrkes. Trond Bakkevig
(Dnk) ledet utvalget, mens STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys var nestleder.
Blant de andre utvalgsmedlemmene finner vi også Trond Enger (HEF), Sumeet Singh
Patpatia, (Gurdwara Sri Nanak Dev Ji) og Djamel Selhi (MDN/STL)

•

TV-aksjonen 2020
Tema i år er plast i havet og inntektene går til WWF. STL hadde besøk av aksjonsleder
Håkon Vikøren på vårt rådsmøte og oppfordringen var å engasjere seg/melde seg som
bøssebærere.

•

STLs 25årsmarkering.
STL fyller 25 år i 2021. I den anledning skrives det en rapport med fokus på
medlemssamfunnene. I forbindelse med dette arbeidet har STLs sekretariat hatt
møter/intervjuer med alle medlemssamfunnene i STL.
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•

Avlyste møter pga koronapandemien i 2020
Flere arrangement og møter ble avlyst grunnet korona-pandemien. Dette inkluderer
Gjestebud på slottet med HH.MM Kongen og Dronningen for representanter fra STLs
medlemssamfunn, Arendalsuken, Klimatoppmøtet Cop 26 og training for trainers og
seminar i anledning kartlegging av Oslos tros- og livssynsmangfold og Oslo kommunes
rapport «Tro det eller ei».

Økonomi
STL er sikret midler til drift gjennom årlig bevilgning på statsbudsjettet, som post på Barne- og
familiedepartementets budsjett. I 2020 var bevilgningen kroner 4 850 000. I tillegg betaler alle
STLs medlemssamfunn en kontingent beregnet etter størrelse. Til sammen betalte
medlemssamfunnene kroner 800 000 i medlemskontingent i 2020. Honorarene for styreleder og medlemmer tatt bort i 2020. STL har jobbet videre med å bli definert som et nasjonalt
ressursmiljø for IMDi/Kunnskapsdepartementet.
•
•
•
•
•
•
•

STL søkte i 2020 tilskudd fra andre instanser
Barne- og familiedepartementet bevilget i 2019 kr. 250 000,- til tilskudd til dialog,
samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsområdet 2019. Midlene ble overført
fra 2019 til 2020.
Barne- og familiedepartementet bevilget kr. 300 000,- til tilskudd til dialog, samarbeid og
kunnskapsutvikling på tros- og livssynsområdet 2020. Midlene blir overført til 2021.
IMDi bevilget kr. 400 000,- til prosjektet «Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial
kontroll».
Bufdir bevilget i 2019 kr. 650 000,- til prosjektet «Barnevern-religion-oppdragelse», år 1 av
3. Midlene blir overført til 2021.
Oslo kommune bevilget kr. 500 000,- til prosjektet «Ungdom, religion, oppvekst».
Oslo kommune bevilget kr. 400 000,- til tilskudd til religionsdialog. Midlene blir overført
til 2021.
KIFO støttet STL med kr. 50 000,- for arbeid med kartlegging av tros- og
livssynssamfunn i Oslo. Pengene ble først overført til 2020, og er nå grunnet korona
overført til 2021.

Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av STLs økonomiske stilling.
Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og årsresultatet ble kr. 486 259. De
samlede driftsinntekter var kr. 8 356 237. Kr. 800 000 var inntekter fra medlemskontingenter, kr.
357 717 var momskompensasjon, og statsstøtten fra Barne- og familiedepartementet var på kr.
4 850 000 hvorav kr. 700 000 var til drift- og prosjektstøtte til lokale dialoggrupper. I 2020 har
regnskapsfører vært Knif Regnskap, mens revisor har vært Leif Åge Aabø i BDO.
Det har ikke vært registret arbeidsulykker i 2020 og det har ikke vært langtidssykefravær blant
ansatte. Likestilling praktiseres så langt det er praktisk mulig, det er fire kvinner og to menn i
styret (inkl. vara). I 2020 har det vært fire kvinner og fire menn i staben. STL driver ikke
aktiviteter som forurenser miljøet.
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Oslo, 9. februar 2021

__________________
Styreleder (sign)

__________________
styremedlem (sign)

__________________

__________________

Styremedlem (sign)

styremedlem (sign)

__________________

__________________

Styremedlem (sign)

generalsekretær (sign)
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