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Året 2016 ble nok et aktivt år for Samarbeidsrådet for 
tros- og livssynssamfunn (STL). STL fylte 20 år i 2016, 
og planla et omfattende program for jubileumet. 
Jubileumsaktivitetene utløste en øremerket ekstra-
bevilling fra Kulturdepartementet. 

STL har brukt jubileet til gode aktiviteter gjennom 
hele året, og har satt fokus på viktige tros- og livs-
synstema. Vi har fått profilert oss på en positiv måte 
både i media og i samarbeid med offentlige myndig-
heter og andre samarbeidspartnere. 

30. mai 1996 samlet en mangfoldig gjeng med repre-
sentanter fra ulike tros- og livssynssamfunn seg og 
etablerte STL. Det var en framoverskuende gruppe 
som begynte. De ble raskt enig om å drive dialog i 
nåtid med framtiden som perspektiv, og ikke begrave 
seg i hvem som hadde lidd mest, eller blitt mest 
diskriminert. STL gjorde fra starten av noen kloke, 
strategiske valg. Vi skulle ikke være en kampplass  
for minoritetene mot majoriteten. Det skulle være en 
arena for alle tros- og livssynssamfunnene. STL rom-
mer derfor både majoriteten – Den norske kirke –  
andre og mindre trossamfunn, ikke-religiøse sam-
funn, og et Islamsk Råd som rommer både shia og 
sunni. En slik sammensetning er unik internasjonalt. 

STL har utviklet seg gjennom disse 20 årene. Det har 
også samfunnet. Fra 1. januar 2017 er Den norske 
kirke etablert som eget rettssubjekt. Det medfører 
endring også i STL-sammenheng. 

I STL er vi opptatt av å bygge uenighetsfellesskapet. 
STL er uenighetsfellesskap. Økt forskjellighet, hand-
ler ikke bare om overfladiske forskjeller, men også 
om reelle verdiforskjeller. Vi ser at berøringsangst for 
religion og livssyn er på retrett. Frykten for religion 
er der riktignok, og det må vi alle forholde oss til. 

I dag er vi mange norsk-sikher, norsk-pakistanere, 
norsk-filippinere og norsk-jødiske med nasjonale og 

religiøse identiteter som flyter mellom majoritets- 
og minoritetsidentitet. Altså finnes det ikke bare én 
nasjonal identitet som «hvit og kristen nordmann». 
Den tilhørigheten medlemmer har til våre ulike tros- 
og livssynssamfunn kan være ulikt begrunnet: tro, 
bevaring av kultur, lengsel til opprinnelsesland, kjent 
sosialt nettverk, universell humanistisk anskuelse 
med mer. Det mangfoldige kulturelle og religiøse li-
vet leves ut i hverdagen. STL fortsetter derfor å støtte 
de lokale dialog-initiativene som foregår i mange 
norske byer. Vår oppgave er sammen med andre 
institusjoner å utforme en politikk som ikke videre-
fører Den norske kirkes privilegerte status, men kan 
håndtere mangfoldet så rettferdig og likeverdig som 
mulig etter skillet mellom stat og kirke. Vi jobber for 
likebehandling i lovverk og rutiner i sykehus, skoler, 
utdanning, gravferdspraksis, kultur osv. 

Ved avslutningen av jubileumsåret, kan vi slå fast 
følgende:

• Tros- og livssynsperspektiver er i ferd med å få sin 
plass innenfor alle samfunnsområder;

• Våre medlemssamfunn er norske institusjoner på 
linje med kulturelle, sportslige og humanitære 
organisasjoner som formidler positive verdier og 
perspektiver, samt utøvere av praktiske oppgaver  
i lokalsamfunnene de virker i;

• Vi har gjennom 20 år skapt et klima for samtale, 
samhold og samhandling som virker konfliktfore-
byggende og integrerende – i en tid hvor polari-
serende og stigmatiserende språk har fått større 
plass;

• For å få til å leve sammen i uenighetsfellesskapet, 
må vi tydeliggjøre grensene og øve toleransen;

• Vi inviterer til offentlige og interne dialoger om  
de temaene som er vanskelig, som familiesyn, 
kvinners plass eller intern usunn praksis;

• Likebehandling har gått fra å være et krav til å bli 
et selvfølgelig premiss.

STL ÅRSRAPPORT 2016

20 år med dialog i STL var ønsket og nødvendig, de neste 20 årene blir  
den uunnværlig
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Vi trenger å styrke vår kunnskap i samfunnet om å 
leve sammen i uenighetsfellesskapet. 20 år med dia-
log i STL var ønsket og nødvendig, de neste 20 årene 
blir dialogen uunnværlig. Dialogen krever at man må 
forstå i dybden: se helheten, være mangespråklig, 
vekte verdier, og presentere motsetninger og konflik-
ter. Dialogen skal vise at det ikke er noe mål i seg 
selv at alle skal gå i samme retning. Dialogen skal 
forstå samspillet mellom gruppe og individ, og mel-
lom beskyttelse og frihet. 

Vi ser at aktivt medborgerskap er en forutsetning 
for demokratiet. Det sivile samfunn er bufferen for 
demokratiet med likestilling og deltakelse av begge 
kjønn både i arbeidsliv og frivillighet. Tros- og livs-
synssamfunn må være fremmere, ikke hemmere av 
sunn utvikling og opprettholdelse av velferdssamfun-
net vårt. Vi ser uhyrlige konsekvenser i samfunn der 
det ikke er slik.

Radikalisering, ekstremisme og vold i religioners navn 
har alltid vært og er en livsfarlig strategi for makt og 
kontroll. De frihetene vi har kjempet oss til i Norge 
må beskyttes ved at vi tydelig skiller mellom juss og 
moral. Det er norske lover som gjelder, ikke ulike 
gruppers moralske meninger. Det er individet som 
trenger rettigheter, ikke en gud. Vi må ta vårt indivi-
duelle ansvar. Staten, menigheten eller gruppen kan 
ikke ordne alt. Ytringsfriheten må praktiseres aktivt, 
og medienes eksponerende samfunnsoppdrag overfor 

usunne, lukkede miljøer, eller de med farlige verdier 
styrt fra utenlandske bevegelser må verdsettes. 

STL må selv intensivere rekrutteringsarbeidet for 
deltakelse i dialogarbeid nasjonalt de neste 20 årene. 
Vi har mye å by på som fellesskapet vårt trenger: 
solidaritet, etisk refleksjon rundt forskning, klima, og 
fordeling av rikdom og byrder, for å nevne noe.

Utviklingen i verden, inkludert på vårt eget kontinent 
og vårt eget land, gjør at STLs samfunnsoppdrag  
stadig er svært viktig. Virkelighetsbilder bygd på 
konspirasjoner og reelt hat har fått mer plass i det 
offentlige ordskiftet. Fokus på identitet – der religion 
og kultur blir avgjørende markører – deler menneske-
ne i samfunnet vårt inn i «oss» og «dem». Også enkelte 
politikere bygger opp om dette skillet i et uverdig og 
populistisk spill om valg-stemmer. Vi mener likevel 
at Norge har gode forutsetninger for å greie de neste 
20 års samliv tilfredsstillende, hvis vi greier å mot-
arbeide dem som vil at vi skal skape fiendebilder av 
hverandre. Vi må bygge det norske «vi», bestående av 
mennesker fra ulike kulturer, ulik tro eller livssyn og 
ulike meninger. STL har erfaringen fra 20 år med dia-
log. Vi har legitimiteten i vår representasjon, og vi har 
tilliten og tryggheten fra kontinuiteten og dialogen. 
I STL tror vi at valget om å videreføre dialogen med 
hverandre som partnere – så ulikt som vi tror, eller 
ikke tror – er det viktigste vi kan gjøre framover.

Anne Sender
sekretariatsleder

Ingrid Rosendorf Joys                                                                
rådsleder   

STL ÅRSRAPPORT 2016
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Den første internasjonale organisasjonen som hadde 
religionsdialog som mål var det interreligiøse Parlia-
ment of World Religions. De kom sammen i Chicago 
allerede i 1893, men FN brukte 100 år på å anerkjen-
ne religiøse frivillige organisasjoner som Non-Govern-
mental Organisations (NGOer) med observatørstatus 
i FN-systemet. Religionenes rolle i sivilsamfunnet, og 
dermed også i politikken, ble første gang formulert 
i UNESCO-prosjektet Roads of Faiths så sent som i 
1992. 

Samme år var den nasjonale norske dialogen mellom 
Bahá’í-samfunnet, Human-Etisk Forbund, frikirkene, 
Islamsk Råd Norge, Den norske kirke (Dnk), Alter-
nativt Nettverk, Buddhistforbundet og Det Mosaiske 
Trossamfund i gang på Nansenskolen. Regjeringens 
forsøk på å innføre et kristendomsfag for et nytt 
mangfoldig Norge, resulterte i at minoritetene i 1995 
formaliserte sitt engasjement for å få inn mangfolds-
perspektivene i fag og lovverk. 

«I en verden der frykten for og hatet mot den an-
nerledes troende og tenkende mange steder beint 
frem dyrkes, har ulike tros- og livssynssamfunn 
her i landet valgt å rekke hverandre hendene 
fremfor å kaste håndgranater.» 

Det er NTB som den 30. mai 1996 melder at ulike 
grupper har valgt et unikt nytt samarbeid. Det er star-
ten på Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
(STL) som annonseres. 

Tjue år senere hadde STL som mål at jubileet skulle 
nå ut med kunnskap om STL, samt våre erfaringer 
gjennom tjue år med konstruktiv dialog og samfunns-
messig påvirkning innenfor tros-og livssynsfeltet. 
Årets hovedoverskrift for aktivitetene har vært:

«Politikk for mangfold – fra identitet og dialog til det 
livssynsåpne samfunn»

Konkrete delmål for jubileet ble definert som:

• synliggjøre historien og viktigheten av enkelt-
menneskers frivillige engasjement;

• bevisstgjøre egne medlemssamfunn om STLs  
resultater;

• utfordre myndighetenes status for en helhetlig 
tenkning og bruk av STLs erfaringer; 

• informere/skape/invitere til dialog om tro og  
livssyn med «mannen i gaten». 

Dette ble gjort gjennom følgende aktiviteter:

• Heftet «En Krønike» ble produsert av rådets  
første styreleder Dag Nygård, og beskriver de 
første forsiktige skrittene for å få offentlig støtte, 
etablering av et sekretariat og formulering av 
relevante politiske responser, til myndighetenes 
utvikling av en tros- og livssynspolitikk. Heftet  
dokumenterer de valgte styrerepresentanter, 
arbeidsutvalg og sakene som dominerte rådets 
arbeid i ulike tidsrom. Publikasjonen gir et ryddig 
bilde av STLs utvikling.

• En forskningsrapport «Å insistere på likebehand-
ling» ble utarbeidet av Senter for studier av Ho-
locaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), ved 
Cora Alexa Døving, og ser på de sporene STL har 
satt i lovverk og politisk praksis i perioden. Rap-
porten slår fast at STL er demokratiserende og at 
organisasjonen styrker sivilsamfunnet ved å være 
en arena der store og små, gamle og nye tros- og 
livssynssamfunn møtes og diskuterer, og videre-
formidler perspektiver og saker til myndighetene. 

STL ÅRSRAPPORT 2016

Statsministeren takket STL for innsatsen og berømmet den konstruktive  
formen STL har valgt i sin kommunikasjon både med og om hverandre

 
Jubileumsåret 2016
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Under jubileumsmottakelse på Oslo rådhus, f.v.: Inga Bostad (Norsk senter for menneskerettigheter), Anne Sender (STL), Ingrid Rosendorf 
Joys (STL), Marianne Borgen (ordfører i Oslo), Liv Tørres (Nobels Fredssenter), Lena Larsen (Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet). 
Foto Bilge Öner, Utrop.

«De spor STL har satt, er overordnet sett en form 
for insistering på at vi ikke bare er et samfunn 
bestående av mangfold, men at politikken på be-
stemte områder må ta vare på mangfoldet i form 
av likebehandling. […] På det nasjonale nivået har 
det altså i både juridisk og moralsk forstand blitt 
etablert et språk for likebehandling som STL bør 
gis mye av æren for. Og i en tid der religiøsitet 
ikke lenger er omsluttet av «ja til et fargerikt felle-
skap», og i stor grad forbindes med irrasjonalitet 
og frykt, har STL fortsatt å insistere på nettopp 
mangfold og likebehandling på tros- og livssyns-
feltet.» – Å insistere på likebehandling, s. 20, 2016

 
• STL arrangerte i samarbeid med Universitetet i 

Oslo et seminar under UiO-Festivalen på Blindern 
23. april. Universitets rektor Ole Petter Ottersen 
innledet til temaet: «Truer religionene verdens 
beste land å bo i?»  Hvilken rolle tro spiller for  
tilgang til arbeid, utdanning og deltakelse ble 
belyst under panelsamtalen. Panelet bestod av 
nestleder hos Likestillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO), Elisabeth Lier Haugstvedt, første-
amanuensis ved Teologisk Fakultet Anne Hege 
Grung, sykehus-imam Naveed Baig fra København 
og STLs rådsleder Ingrid Rosendorf Joys. 

• Jubileumsgjestebudet «Politikk for mangfold – fra 
identitet og dialog til det livssynsåpne samfunn» 
ble åpnet av Kulturminister Linda Hofstad Helle-
land. Over to dager ble STLs historie, erfaringer og 
nasjonale visjoner formidlet. Den britiske filosofen 
og debattanten Kenan Malik, var hovedtaler og 
vektla de internasjonale perspektivene ved mang-
foldsutviklingen i samfunnet. Han poengterte at 
Europa i mindre grad bør fokusere på identiteter 
og majoritet versus minoritet, men heller legge til 
rette for deltakende borgere i fellesskapet. Cora 
Alexa Døving presenterte sin forskningsrapport 
om STLs fotavtrykk i norsk politikk, lovverk og 
samfunnsliv. STLs ledere gjennom 20 år delte sin 
periodes viktigste utfordring, og et politisk panel 
diskuterte prinsipper for framtidig tros- og livss-
synpolitikk.

• Kulturministeren var vertskap for en mottakelse 
i Regjeringens representasjonsbolig i anledning 
STLs jubileum. STLs råd og lederforum med opp 
mot 100 gjester var tilstede i etterkant av Gjeste-
budet 31. mai, inkludert statsministeren, Oslos 
ordfører, statssekretærer og biskoper. Statsminis-
teren takket STL for innsatsen og berømmet den 
konstruktive formen STL har valgt i sin kommuni-
kasjon både med og om hverandre. Også kommu-
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Statsminister Erna Solberg med STLs rådsleder og sekretariatsleder under  
mottakelse i regjeringens representasjonsbolig.

STL ÅRSRAPPORT 2016

nikasjonen med myndigheter og medier i en tid 
der ideologier og religiøs praksis for mange er et 
betent og vanskelige tema å forholde seg til, ble 
vektlagt i talen fra statsministeren. 

• Med mål om å styrke medlemssamfunnenes evne 
til mer aktiv deltakelse i samfunnsdebatten er det 
utarbeidet eget treningsopplegg for mediehånd-
tering med profesjonell aktør. Medietreningen 
for ledere og nøkkelpersoner fortsatte i 2016 og 
er inne i sin andre runde der kronikkskriving og 
teori inngår i tillegg til intervjuøvelser. 

• For andre gang deltok STL med eget arrangement 
under Arendalsuken. Denne gangen lånte vi St. 
Franciskus skole i Arendal, og inviterte til dialog 
under overskriften: «Skal religionsfriheten trumfe 
kvinners rettigheter også i framtiden?» Panelet 
bestod av politikere fra ulike parti, samt tros- og 
livssynsaktører. Seminaret ble vellykket og trakk 
fullt hus. Seminaret og tema fikk oppmerksom-
het bl.a. i Dagsnytt 18 og Agderposten. STL bidro 
også til Likestillings- og diskrimineringsombudets 
(LDO) arrangement og stod på stand for LDO.

• Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet ble i sin 
tid etablert av STL og lagt ved Norsk Senter for 

Menneskerettigheter. I anledning STLs jubileum 
inngikk STL og Oslokoalisjonen et samarbeid om 
et avsluttende åpent seminar med deres inter-
nasjonale gjester fra et lukket ekspertmøte om 
«Politicisation of Freedom of Religion or Belief for 
Better and for Worse, Priorities for the Future». No-
bels Fredssenter var vertskap for halvdagssemina-
ret den 28. oktober. I tillegg til innleggene fra de 
internasjonale bidragsyterne, ledet STLs rådsleder 
Ingrid Rosendorf Joys en panelsamtale bestående 
av norske samfunnsaktører fra forskning, skole og 
medier. Aktørenes forventninger til en ny helhetlig 
tros- og livssynspolitikk i Norge ble belyst. Semi-
naret ble avsluttet med lanseringen av «Guidelines 
for the Promotion of Freedom of Religion or Be-
lief». Dokumentet forventes å bli et viktig verktøy 
i årene som kommer.  

• Etter seminaret «Politicisation of Freedom of Reli-
gion or Belief for Better and for Worse, Priorities 
for the Future» inviterte Oslo Rådhus ved ordfører 
Marianne Borgen til jubileumsmottakelse for STLs 
råd og seminarets gjester. 

Jubileumsaktivitetene ble muliggjort ved en  
øremerket bevilgning fra Kulturdepartementet  
og støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.

Øverst fra venstre: Hovedtaler Kenan Malik, 
britiske filosof og debattant under STLs  
gjestebud. Foto Arnfinn Pettersen.

Øverst til høyre: Oslokoalisjonen – Oslo  
Principles on “Promotion of Freedom of  
Religion or Belief” laget ifb. seminaret.
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2016 har vært et år med mye fokus på tros- og livs-
synspolitikken. Dette skyldes at staten og Den norske 
kirke tok et nytt skritt i retning atskillelse fra 2017, 
og at en ny lov og stortingsmelding på tros- og livs-
synsfeltet skal på plass. Loven er varslet å komme på 
høring rundt sommeren 2017, mens stortingsmeldin-
gen er varslet for 2018/2019.  STL ønsker en aktiv 
understøttende tros- og livssynspolitikk, og vi ønsker 
at den skal være basert på likebehandling. 

STL ønsker et livssynsåpent samfunn som det  
beskrives i NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn» 
(Stålsettrapporten). Vi mener at tro og livssyn er posi-
tivt, og at troen eller livssynet må kunne utfolde seg 
i det offentlige rom. Et livssynsåpent samfunn er ikke 
noe som ligger der, og som er garantert ved at vi har 
en sekulær stat. Et livssynsåpent samfunn er et ideal, 
det må villes, og STL vil det. 

I 2016 startet også de politiske partiene med å utar-
beide nye program for en ny stortingsperiode (2017-
2021). STL har spilt inn forslag og kommentarer til 
de fleste stortingspartiene på tros- og livssynsfeltet. 
Det er nettopp ønsket om en aktiv og understøttende 
politikk som er basert på likebehandling som har 
blitt vektlagt i våre innspill til partiene. I tillegg har 
vi vektlagt at tros- og livssynssamfunnene er viktige 
samfunnsinstitusjoner. De gir folk tilhørighet og ska-
per rammer for etisk refleksjon og verdidiskusjoner. 
I tillegg driver mange av samfunnene med utstrakt 
sosialt arbeid, som ungdomsklubber, barnekor, be-
søksgrupper, kvinnegrupper, sykehjem, barnehager, 
leksehjelp og norskkurs. Tros- og livssynssamfunnene 
er arena for intergenerasjonell og interkulturell dialog 
og fellesskap. Tros- og livssynssamfunnene trenger – 
som andre sammenslutninger – både innsyn og utsyn, 

men vi har tatt til orde for at samfunnene lagt på 
vei skal styre indre anliggender på egenhånd. Vi har 
advart politikerne mot å iverksette restriksjoner, som 
kan føre til isolasjonisme, og vi har påpekt at forbud 
ikke nødvendigvis er veien å gå, for å bekjempe noe 
man ikke liker. 

I året som har gått har STL svart på to høringer. 
Begge har handlet om prinsippet om økonomisk 
likebehandling. Fra 1. september 2015 fikk prester 
i Dnk lønnsforhøyelse som kompensasjon for at 
boplikten opphørte. Denne ekstrabevillingen til Dnk 
ble fra 2016 holdt utenom den potten de andre tros- 
og livssynssamfunnene får beregnet sitt tilskudd fra. 
På tross av iherdige protester fra bl.a. STL, ble det 
vedtatt en lovendring for at denne ulike behandlin-
gen skulle gjennomføres. I september 2016 kom det 
en tilsvarende situasjon. Nok en lovendring skulle 
på plass, denne gangen for å sikre at Dnks egenka-
pital – som skulle tilføres fra staten da Dnk ble eget 
rettssubjekt 1. januar 2017 – og kostnader knyttet til 
pensjon for kirkelig ansatte opparbeidet før 2017 skal 
holdes utenfor beregningsgrunnlaget til de øvrige 
tros- og livssynssamfunnene. Også dette lovforslaget 
har møtt massiv kritikk. STL understreket at det var 
praktisk fornuftig – selv om det ikke var prinsipielt 
riktig – å holde egenkapitalutgiftene utenfor bereg-
ningsgrunnlaget, men at det da var en forutsetning at 
framtidige ordninger måtte basere seg på likebehand-
ling. Det ble bl.a. pekt på at også de andre tros- og 
livssynssamfunnene hadde utgifter – lovpålagt siden 
2006 – til pensjon, og at det derved var urimelig at 
Dnks utgifter skulle holdes utenom beregningsgrunn-
laget. STLs innspill ble heller ikke denne gangen tatt 
ad notam. (Dnk og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige tok dissens på STLs høringssvar.)

Tros- og livssynspolitikken  
i endring 

STL ÅRSRAPPORT 2016

Et livssynsåpent samfunn er et ideal, det må villes, og STL vil det



7STL ÅRSRAPPORT 2016

STLs sekretariat og rådsmedlemmer har i stor grad 
blitt invitert inn i andre organisasjoners diskusjoner 
om tros- og livssynpolitiske tema. Også ulike depar-
tementer og politiske partier har ønsket STL som bi-
dragsyter til diskusjoner. Hovedsakelig har det dreiet 
seg om temaer knyttet til ny lov og stortingsmelding, 
men også andre tema har vært berørt. 

Rådet har diskutert ulike tros- og livssynspolitiske 
temaer i året som har gått. Særlig har ny lov og  
finansiering blitt diskutert. En arbeidsgruppe som  
ble nedsatt på slutten av 2015 for å jobbe med tros- 
og livssynspolitikk og finansiering, har bidratt internt 
og eksternt i dette arbeidet.

Rådet uttalte seg i juni 2016 om Orlando-terroren,  
og i anledning femårs-markeringen av terroren 22. 
juli i regjeringskvartalet og Utøya. 

Også 2017 kommer til å bli et år der de tros- og livs-
synspolitiske temaene – i bred forstand – er i fokus. 
 

Politisk panel under STLs gjestebud, f.v. Sturla Stålsett (Stålsett-utvalget), Bård Folke Fredriksen (statssekretær Kulturdepartementet),  
Dagrun Eriksen (KrF), Bente Thorsen (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra FrP), Trine Skei Grande (V), Trond Giske (Ap).  
Foto Arnfinn Pettersen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet STLs gjestebud,  
Foto Arnfinn Pettersen.
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Jubileumsåret ble et år der STL var langt mer synlig  
i norske medier enn tidligere. Flere kronikker, leser-
brev og kommentarer ble skrevet. Også media på sin 
side tok hyppig kontakt med STL for å få uttalelser 
om ulike tema på tros- og livssynsfeltet. Flere av våre 
arrangement har vært omtalt redaksjonelt. Det er sær-
lig de religiøse avisene som Vårt Land og Dagen som 
er interessert, men også Klassekampen, Aftenposten, 
VG, samt NRK har vist interesse. Ulike fagtidsskrift 
har vært interessert i STL-bidrag i pågående sam-
funnsdebatter. Etermedia har vist interesse for STL- 
saker, og invitert med STL-aktører i ulike program, 
som Dagsnytt 18, Her og Nå, Salongen og Verdibørsen.  

I 2016 utarbeidet Vårt Land et «maktkart» på tros- og 
livssynsfeltet. Hensikten var å identifisere personer 
med definisjonsmakt, ressurser, synlighet og nettverk 
på dette feltet. STLs rådsleder og sekretariatsleder var 
begge representert på maktkartet, sammen med flere 
nåværende og tidligere rådsmedlemmer.

Det økte skillet mellom staten og Den norske kirke 
fra 1. januar 2017, som ledsages av at det skal en ny  
lov og en helhetlig stortingsmelding på tros- og livs-
synsfeltet på plass, har medført etterspørsel etter 
STL-standpunkt. STL ønsker å ta del i denne delen 
av samfunnsdebatten, og i 2016 har det særlig vært 
saker av tros- og livssynpolitisk karakter som har blitt 
omtalt. Det har også vært andre tema av mer sosial-
etisk karakter, som har vært løftet fram. 

Fra høsten 2016, har sekretariatet forsøkt å holde 
oversikt over diverse medie-oppslag. Dette antallet 
må tas med et visst forbehold, og vil være et mini-
mumsantall. Gjennomsnittlig har vi registrert ca. 15 
oppslag i måneden i høst. Det oppleves som fornuftig 
å ha oversikt over oppslag, og sekretariatet vil utfor-
ske muligheten for bedre monitorering enn manuelle 
søk for framtiden.
 
I 2016 videreførte STL medietreningskurs for ledere 
i våre tros- og livssynssamfunn. I år har også trening 
på kronikk- og debattinnleggsskriving blitt vektlagt. 
Dette har vært vellykket og svarer på medlemssam-
funnenes behov og kulturminister Linda Hofstad  
Hellelands ønske om at arbeidet med utarbeidelsen 
av stortingsmeldingen på feltet skal engasjere bredt  
i samfunnet.

STL tar del i samfunnsdebatten, særlig i saker om tros- og livssynspolitikk 
og sosial-etiske tema

 
STL i media

STL ÅRSRAPPORT 2016
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For mange av tros- og livssynssamfunnene er det viktig å kommunisere med storsamfunnet. Turbandagen har allerede rukket å bli en 
innarbeidet tradisjon i Oslo. Foto Turbandagen.

Utklipp fra maktkart laget av Vårt Land: www.maktkartet.no/nettverk
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Klimaarbeid
Klima har i 2016 fortsatt å være i STLs fokus. Foruten 
å fortsette deltakelsen i en interreligiøs klimagruppe, 
deltok rådsleder på en interreligiøs delegasjonsreise 
til Klimatoppmøtet – Cop 22 – i Marrakech i Ma-
rokko. Delegasjonen besto av representanter for Den 
norske kirke, Islamsk råd Norge og Den katolske 
kirke.  Formålet med turen var å delta i den brede 
folkelig mobiliseringen under klimatoppmøtet, delta 
i den (fler)religiøse mobiliseringen, samt å ta med 
inspirasjon og engasjement for klimasaken til egne 
sammenhenger/det norske samfunnet. Delegasjons-
reisen ble støttet av Klima- og miljødepartementet. 

Religion og sensitive spørsmål
I mai 2016 arrangerte Norad og FNs befolknings- 
program (UNFPA) en konferanse i samarbeid med 
STL, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd, Kirkens 
Nødhjelp og Digni med tittelen: «Religion and De-
velopment: Dialogue on Gender, Rights and Sensitive 
Issues». Sekretariatsfunksjonen ble lagt til STL, og 

STLs rådsleder deltok i styringsgruppen for konferan-
sen. Tor Kristian Birkeland – utleid fra Norges Kristne 
Råd – ble engasjert til å ivareta sekretariatsfunksjone-
ne under prosjektet. Seminaret ble et vellykket arran-
gement med mange internasjonale eksperter på feltet, 
samt deltakelse fra norske tros- og livssynsaktører. 

Chaplaincy på norsk
Prestetjenesten har lenge vært det enerådende til-
budet for religiøs og eksistensiell støtte på sykehus, 
i fengsler og i Forsvaret. Men den norske befolknin-
gens forhold til religion og livssyn er i endring, og 
prestene kan i mange tilfeller ikke gi en fullverdig eller 
ønsket betjening. Hvilke konsekvenser skal dette få 
for samtaletilbudet ved offentlige institusjoner i helse- 
og omsorgssektoren, Forsvaret og Kriminalomsorgen?

150 deltakere utforsket veien videre for tros- og livs-
synsbetjening i offentlige institusjoner under konfe- 
ransen «Chaplaincy på norsk» 26. oktober 2016 på 
Radiumhospitalet. 

STL ÅRSRAPPORT 2016

 
Øvrige STL-aktiviteter

Hvor går grensene mellom juss og moral, privat og offentlig, individ  
og gruppe?

Panelsamtale på STLs arrangement under Arendalsuken, f.v. Marit 
Arnstad (Sp), Dagrun Eriksen (KrF), Kari Elisabeth Kaski (SV), 
Kristin Vinje (H), Vebjørn Selbekk (redaktør i Dagen), biskop Stein 
Reinertsen (Den norske kirke), Senaid Kobilica (sjefsimam for Det 
Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina). Foto STL.

STLs råd på årlig møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland 
februar 2016. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet
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Panelsamtale under konferansen “Politicisation of Freedom of Religion or Belief for Better and for Worse, Priorities for the Future” på 
Nobels Fredssenter. F.v. Ingrid Rosendorf Joys (STL), Majoran Vivekananthan (Utrop), Rita Helgesen (Norsk Lektorlag), Marta Bivand 
Erdal (PRIO), Guri Hestflått Gabrielsen (LDO). Foto Bilge Oner, Utrop.

Konferansen fikk tilskudd fra Kulturdepartementet  
og ble arrangert av:

• Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

• Feltprestkorpset i Forsvaret

• Oslo universitetssykehus v/ Prestetjenesten og  
Seksjon for likeverdige helsetjenester

• Universitetet i Oslo v/ Teologisk fakultet

• Human-Etisk Forbund

Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide 
for mennesker som arbeider med flyktninger 
og asylsøkere
I desember 2015 fikk STL midler fra Kulturdeparte-
mentet til å utarbeidet en informasjonsguide til bruk 
for flyktninger og asylsøkere. Vi engasjerte religions-
historiker Ingrid Vik som prosjektleder til utarbeidel-
se av guiden. Arbeidet ble ferdigstilt ultimo 2016, og 
har resultert i en rapport som på dyktig vis presente-
rer de ulike dilemmaene og temaene som finnes i et 

livssynsåpent samfunn med en sekulær stat. Foruten 
en historisk framstilling av tros- og livssynsfeltet,  
berøres sentrale menneskerettigheter på feltet:  
Hvor går grensene mellom juss og moral, privat  
og offentlig, individ og gruppe? 

Parallelt med utviklingen av informasjonsguiden 
har STL avhold en rekke møter med aktører på 
feltet, bl.a. Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet og Kompetanse Norge (VOX). 
Informasjonsguiden skal fra 2017 brukes i introduk-
sjonsprogrammet som tilbys asylsøkere og flykninger 
som har fått opphold i Norge. STL ønsker at informa-
sjonsguiden også skal brukes som ressurs i flyktning-
mottak og andre som jobber med integreringsarbeid, 
samt i de ulike tros- og livssynssamfunnene våre. 
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En prioritering for STL er å støtte dialogarbeid i  
norske byer. Årlig arrangerer vi en samling for lokale 
dialoggrupper som arbeider med tros- og livssyns- 
dialog og -politikk. For å sikre god kontakt og støtte 
til dialogarbeidet er en halv stilling i STLs sekretaria-
tet satt av til arbeid med lokal dialog. 

STL tildeler årlig tilskudd til lokale dialoggrupper 
med øremerkede midler fra Kulturdepartementet.  
I 2016 mottok STL 20 søknader på til sammen én 
million kroner fra ulike grupper. Tilskuddsordningen 
støtter drift av lokale dialoggrupper og prosjekter. 
Videre, reiser STL, på forespørsel, til de lokale dialog-
gruppene for å delta på arrangementer og på andre 
måte bidra til å støtte gruppene. 

Frokostseminarene som STL startet i 2016, refere-
res videre til i artikkel om organisasjonen STL, er et 
eksempel på et prosjekt arrangert av STL sentralt som 
ble tilbudt de lokale dialoggruppene. Et frokostsemi-
nar ble avhold av STL Tromsø i desember 2016, og i 
2017 skal STL Trondheim og Forum for Tro og Livs-
syn Kristiansand arrangere seminar. 

Under er utdrag fra arbeidet til de lokale dialog- 
gruppene i 2016. For mer informasjon om og lenker 
til de lokale dialoggruppene se:  
www.trooglivssyn.no/lokaledialoggrupper

STL Bergen (STLB)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen 
(STLB) har i 2016 fortsatt med å fokusere på dialog 
og likebehandling. Organisatorisk har STLB begynt 
å samarbeide med Bergen kommune for å få direkte 
økonomisk støtte fra kommunen, og for å styrke 
rollen som interesseorganisasjon for tros- og livssyns-
samfunn. 

STLB samarbeider med en rekke institusjoner for å 
sikre likebehandling av innbyggerne uavhengig av 
tro. Det mest omfattende samarbeidet er med syke-
husene til Helse Bergen og Haraldsplass, hvor det er 
årlig kontaktmøte med sykehusprestetjenesten. Videre 
har STLB samarbeid med Kirkelig dialogsenter og 
VID vitenskapelig høyskole om informasjon til lærer- 
og sykepleierstudenter. Tilsvarende samarbeides det 
med Avinor om stillerom på ny terminal på Flesland. 
På slutten av året har kontakten blitt igangsatt med 
Gravplassmyndigheten i Bergen, og dette vil bli  
videreført i formelle rammer fra 2017. Målet er å 
styrke STLB som pådriver for livssynsåpne tjenester  
i flere sektorer framover.

Ekstern dialogaktivitet har som tidligere år vært  
sentrert rundt det halvårlige arrangementet åpen  
dialogkveld. Vårens program var «Lenker eller lykke?», 
en serie innlegg og paneldiskusjon om kvinner og 
tro. Høstens tema var «Dialog i krig og konflikt» som 
ble ledet av Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter.  
Intern dialog besto av to samtalekvelder, én om fami-
lie og én «dødskafé» om døden. Den største begiven-
heten i 2016 for STLB var en helg med studietur til 
Jondal for å diskutere dialog som metode. 

STL Skien 
29. februar 2016 ble STL Skien stiftet, på invitasjon 
fra ordfører og rådmann i Skien kommune, og består 
av 13 tros- og livssynsorganisasjoner. Medlemsmøtene 
har vært fulltallige, og viser stort og bredt engasje-
ment fra alle deltakerne. I 2016 ble det avholdt fem 
medlemsmøter og et ekstraordinært arrangement i 
samarbeid med Grenland Kirkeakademi, om tema «Re-
ligionsdialog og livssynspolitikk», med Oddbjørn Leir-
vik som foredragsholder. Medlemmene har benyttet 
møtene til å besøke hverandre for å bli bedre kjent.  
 

Frivillighet oppdrar oss til å stille opp for hverandre – vi blir en del av et  
forpliktende fellesskap

 
Lokalt dialogarbeid 
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Seminar på Nansenskolen, markering av 25års-jubileum  
for religions- og livssynsdialog i Norge. Foto UngDialog.
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Den viktigste aktiviteten i 2016 har vært jevnlig 
muntlig deling av informasjon om «hva som skjer i 
hver organisasjon». Dette har åpnet øynene for hvilke 
muligheter som ligger i å møtes hyppig og hva man 
kan samarbeide om. Noen tros- og livssynsorganisa-
sjoner som ennå ikke er formelt medlemmer har blitt 
kontaktet og invitert inn. Dette er innsats som pågår 
vedvarende. Videre har det vært to presseoppslag, 
noe som har gjort at mange har fått vite om initiati-
vet. Dette er viktig for å skape interesse for arrange-
menter som er åpne for alle. En enkle webside kom-
binert med Facebook-side sikrer god opplysning. 

STL Stavanger 
Dialogmiddagen begynner å bli en tradisjon i Stavan-
ger. Blant de drøyt 50 deltakerne, var det også i 2016 
mange politikere. Varaordfører og fylkesmann bidro 
med tale og hilsen. STL Stavanger har i 2016 tatt opp 
hvilke konsekvenser oppløsningen av statskirken 
kan få for livssynspolitikken. Videre har rådet møtt 
sykehusledelsen og snakket om livssynsbetjeningen i 
det nye sykehuset som planlegges i Stavanger, og om 
utforming av stille- / seremonirom. I 2016 fikk STL 
Stavanger et nytt medlem med sterke tradisjoner i 
distriktet; Kvekerne.

STL Stavanger arrangerte i 2015 en ungdomskonfe-
ranse mot ekstremisme. En viktig oppfølging av den-
ne var et seminar på Sølvberget Kulturhus i januar 
2016 hvor STL Stavanger var medarrangør. Deeyah 
Kahn’s sterke dokumentarfilm om tidligere religiøse 
ekstremister som nå arbeider mot fundamentalisme, 
ble vist. Deeyah Kahn var selv tilstede. Hennes histo-
rier ble satt i et spennende perspektiv da en tidligere 
nynazist fortalte om sin livshistorie. STL Stavanger 
samarbeider med Kirkelig Dialogsenter om måned-
lige dialogkvelder og seminarer. Et eksempel på et 
tema som hadde en ekstern innleder var «Livssyn på 

norsk» ved Muhammed Usman Rana, som har skrevet 
boken «Norsk Islam». Responsinnlegg fra en katolikk, 
en hindu og en baha’i gav videre innblikk i flere tros- 
og livssynssamfunns tanker om temaet «livssyn på 
norsk».

STL Trondheim 
I Trondheim samarbeider STL Trondheim med kom-
munen. Rådmannens stab ønsker fortsatt kontakt 
med STL Trondheim for å bistå kommunen i disku-
sjon om utfordringer innen Helse og Velferdssek-
toren. Videre har STL Trondheim vært med på en 
høringsrunde om skolegudstjenester i skoletida og 
har tatt initiativ til samarbeid med kommunes ansvar-
lige for Kriseberedskap. Ved St. Olavs Hospital skal 
det utredes livssynsåpen prestetjenesten ved sykehu-
set, der STL Trondheim er invitert til å delta i arbeids-
gruppen.

658 elever så filmen «Don’t Tell me the boy was mad», 
en film om radikalisering. Arrangementet var del  
av Kosmorama filmfestival i Trondheim, hvor STL 
Trondheim var involvert i arbeidet med forebygging 
av radikalisering. Dette var vurdert av alle aktører 
som et godt samarbeidsprosjekt, noe som ønskes 
videreført i 2017. Under Olavsfestdagene arrangerte 
STL Trondheim «Dialogkafé» som oppfølging til  
«Vestfrontmøtet». Temaet var «Hvem er vår neste?». 
Også under Olavsfestdagene ble det gjennomført 
«Vandring for mangfold og dialog». Dette var et  
samarbeid mellom «Pilgrims crossing borders», «En 
verden i Dialog» og STL Trondheim. 

To Forumsamlinger ble avholdt for medlemssam-
funnene. Temaet «Hellige skrifter» sto i fokus. Fem 
ungdommer fra Trondheim, deltok på STL sentralt  
sitt ungdomsseminar i Oslo høsten 2016. I kjølvannet 
av dette er de interessert å være med å starte opp en 

STL ÅRSRAPPORT 2016
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«UNG-dialog-gruppe» i Trondheim. Dette vurderer STL 
Trondheim som et veldig positivt framtids tegn!    

STL Tromsø 
STL Tromsø har lagt bak seg nok et interessant år. De 
består nå av 5 tros- og livssynssamfunn. STL Tromsø 
har hatt 9 månedlige Dialogmøter der de har tatt 
opp forskjellige dagsaktuelle temaer, både lokale og 
globale. Videre har de bidratt på flere arrangementer 
i samarbeid med Den norske kirke (Dnk) og Alnor 
Senter for Islam, der de har hatt egne innslag og 
bidrag til økt dialogarbeid. STL Tromsø arrangerte 
i desember frokostseminar med STL sentralt, med 
temaet «Religiøse symboler i det offentlige rom, med 
særlig fokus på Julefeiringa». 

STL Tromsø ser med glede frem mot ferdigstillingen 
av det nye livssynsnøytrale seremoni- og begravelses-
lokalet i Tromsø.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum 
(DOTL)
DOTL har hatt tre åpne møter, i tillegg til årsmøte 
og kontaktmøte (for medlemmer). De åpne møtene 
holdes hos DOTLs medlemmer. Nytt i 2016 var at de 

gikk bort i fra et forhåndsbestemt tema og et fore-
drag på møtene. «Vi ønsker heller å gi dialogen mer 
plass – vi kaller det Livsdialog.» – sier DOTL. 

DOTL arbeider ikke «politisk», men har et godt  
forhold til sine kommuner – særlig Drammen. Siden 
høsten 2015 til våren 2016 hadde DOTL et samarbeid 
med Drammen kommune, på forespørsel av kom-
munen, som ønsket å lage en strategi i arbeidet mot 
voldelig ekstremisme i byen. 

I 2016 har DOTL arbeidet med rekruttering. Invita-
sjoner til medlemskap er sendt ut til de fleste tros- og 
livssynssamfunn i Drammen og omegn. Dette arbei-
det vil følges opp i 2017. Videre har DOTL planer om 
å arrangere et dialogseminar i 2017, og ser from mot 
et spennende år! 

Forum for Tro og Livssyn Kristiansand (FTL)
Forum for Tro og Livssyn Kristiansand har i løpet av 
året arrangert tre dialogmøter med temaene: «Å leve 
med eller uten en Gud. Hva betyr det for meg?», «Hva 
styrer moralen vår?», «To prester. To kulturer. To  
religioner. Dialogsamtale mellom japaneren som ble 
kristen prest i Norge, og nordmannen som ble budd-

STL ÅRSRAPPORT 2016

Her er deltakerne fra den første organiserte religions- og livssynsdialogen i Norge samlet, 25 år senere. F.v. første rekke: Oddbjørn 
Leirvik, Lena Larsen, Tove Skotvedt, Jeanne Wreden, Jagdish Kaur, Nasim Riaz. F.v. andre rekke: Levi Fragell, Gunnar Lange-Nilsen, 
Inge Eidsvåg, Mia Langemyr, Notto Thelle. Foto UngDialog.



16

histprest i Japan.». FTL arrangerte sitt årlige seminar 
for videregående skoler. I 2016 var temaet «Sammen 
mot radikalisering og ekstremisme» med over 900 
elever som deltagere – en samling FTL alltid ser fram 
til med spenning og forventning. Videre har FTL gjen-
nomført et års prosjekt med te-selskap, samt Sacra 
Art. Sacra Art, med tekster om fred fra ulike skrifter, 
intimkonsert og gjestebud, ga andre rammer rundt ar-
rangementene til FTL og muligheten til å nå flere.

Mangfoldet i samfunnet og FTLs 10-års jubileum i 
2017 har fått dem til å stanse opp og drøfte en frem-
tidig organisasjon. Dialogarbeid mellom mange og 
ulike tros- og livssynssamfunn er krevende på mange 
måter. Ved siden av en begrenset stilling, utføres mye 
frivillig arbeid, slik det også gjøres i andre lokale 
dialoggrupper. «Frivillighet er på mange måter bra. 
Det oppdrar oss til å stille opp for hverandre – vi blir 
en del av et forpliktende fellesskap. Men når med-
lemmene engasjerer seg i FTL, er det i tillegg til et 
hoved-engasjement i egne organisasjoner. Dermed 
begrenses muligheten til felles innsats. Vi har stor  
tro på at FTL er viktig for Kristiansand – slik alt 
dialogarbeid er viktig og nødvendig for Norge. Våre 
politikere bør imidlertid merke seg hvordan knappe 
ressurser begrenser mulighetene til dialog og skaper 
uforutsigbarhet i arbeidet» sier FTL. I 2016 har FTL 
formidlet dette muntlig og skriftlig til ordfører, for-
mannskap og partigrupper i Kristiansand.      

UngDialog
UngDialog har hatt et aktivt år og gjennomført en 
rekke faste aktiviteter i 2016; dialog-kafé, tros- og 

livssynsvandring og seminarer. I august var Ung-
Dialog medarrangør på seminaret Religions og livs-
synsdialog i Norge. Hva er oppnådd og hvor går veien 
videre? på Nansenskolen 16.-18. august. Seminaret 
markerte 25 år siden den organiserte religions- og 
livssynsdialogen i Norge begynte. Som en forberedel-
se til seminaret ble det arrangerte en sommerdialog i 
juli. Året ble avsluttet på tradisjonelt vis med dialog-
middag. 

Prosjektet Aksjon ekstremisme! – La oss snakke ble 
videreført i 2016, der et team på tre besøkte 8 tros- 
og livssynssamfunn. Det ble i anledning avslutning av 
prosjektet holdt et felles arrangement for alle samfun-
nene på Oslo ladegård, under hashtagen #sammen-
motekstremisme. UngDialog samarbeidet med STL 
i arrangeringen av ungdomslederseminar (se s. 17). 
Året 2016 mottok UngDialog økonomisk støtte fra 
Oslo Kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livs-
synssamfunn (STL) og Kulturdepartementet. 

I 2016 fikk UngDialog en ny nettside, i tråd med 
handlingsplanen om å tydeliggjøre UngDialog sin 
profil. Det ble inngått en engangskontrakt med en 
frivillig, med kompetanse på området, for utviklin-
gen av nettsiden, samt en engangskontrakt med en 
fotograf. UngDialogs tre fokusområder – 1. Møteplass 
(aktiviteter) 2. Nettverk og 3. Dialog – kom tydeligere 
fram på nettsiden. Arbeidet fortsetter og UngDialog 
ser for seg et givende år i 2017.  

STL ÅRSRAPPORT 2016
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For andre gang arrangerte Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn (STL) og UngDialog tros- og livs-
synsseminar for unge. I 2015 ble seminaret avholdt i 
en moské og åpnet av Kronprins Haakon. I 2016 ble 
seminaret arranger i samarbeid med Norges Unge 
Katolikker (NUK) og avholdt i Den katolske kirkes 
lokaler. 21. - 22. oktober samlet et tyvetalls unge le-
dere og aktive i tros- og livssynssamfunn seg for  
å bruke helgen på å diskutere:

• Hva kan man gjøre for å få medias oppmerksom-
het – og hvordan bruke sosiale medier på en 
smart måte?

• Hvordan kan vi delta i samfunnsdebatten som  
ung tros- og livssynsengasjert? 

• Hva kjennetegner en god leder eller talsperson  
for tros- og livssynsspørsmål? 

Oslos varaordfører Khamshajiny “Kamzy” Gunarat-
nam åpnet seminaret, med støtte og utfordring til de 
unge engasjert i tros- og livssynsdialog. «Gir religio-

nen en tilhørighet som er annerledes enn den vi får 
i det sekulære samfunnet, og i så fall hvorfor er dette 
et gode?». Hun oppfordret til å stille kritiske spørsmål 
og takket STL og UngDialog som dyktige aktører i å 
skape dialog. 

Deltagerne ga gode tilbakemelding på at seminaret 
var engasjerende og at temaene var nyttige å diskute-
re. Innlederne var Warsan Ismail, samfunnsdebattant, 
Håvard Kleppa fra kommunikasjonsbyrået Burson-
Marsteller, Eirik Rise fra Stopp hatprat-kampanjen og 
Nassima Dzair fra InterBridge. Praktiske øvelser og 
gruppearbeid var en stor del av programmet, hvor 
deltagerne blant annet skrev og framførte appell om 
temaene: klima og miljø, valg i USA, statsstøtte til 
tros- og livssynssamfunn i Norge og Niqab-forbud i 
Norge. Mulighet til å bli kjent med hverandres tro og 
tvil, samt å i felleskap ha brukt kunnskapen tilegnet 
gjennom innleggene, satt deltakerne igjen med som 
gode erfaringer fra seminaret. 

Hvordan kan vi delta i samfunnsdebatten som ung tros- og  
livssynsengasjert? 

 
Ungdomslederseminar 
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Tros- og livssynsseminar for unge, bilde med Stopp hatprat-kampanjen, Foto UngDialog.
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Årsmøtet og arbeidsutvalg (AU)
Ingrid Rosendorf Joys fra Den katolske kirke, ved 
Oslo katolske bispedømme, gjennomførte sitt andre 
år som styreleder i STL. Fra 1. januar 2016 ble hun 
engasjert som arbeidende styreleder for å styrke 
sekretariatet i jubileumsåret. AU-medlem Lars-Petter 
Helgestad (fra Human-Etisk Forbund) ble valgt inn 
som nestleder for å ivareta arbeidsgiveransvar og 
kontrollfunksjon for leder dette året. Øvrige med-
lemmer av arbeidsutvalget var Ghulam Abbas (fra 
Islamsk Råd Norge), Surinder Nath Joshi (fra Sanatan 
Mandir Sabha) og Knut Refsdal (fra Norges Kristne 
Råd). Arbeidsutvalget møttes til 11 møter i et arbeids-
krevende jubileumsår. Det ble foretatt noen justerin-
ger av vedtektene i 2016.

Rådsmøter
Det ble avholdt fem ordinære rådsmøter i 2016 med 
henholdsvis Den norske kirke, World Islamic Mission, 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Human-Etisk 
Forbund og Buddhistforbundet som vertskap. 

Religions- og livssynslederforum 
Religions- og livssynslederforum består av de  
øverste lederne for STLs 14 medlemsorganisasjoner. 
Forumet møttes i mars 2016 med Sikhsamfunnet som 
vertskap. Temaet var de ulike samfunnenes tro og 
praksis rundt døden, sett både fra opprinnelsesland 
og tilpasning i Norge. Det avtalte forummøtet i  
november ble utsatt på grunn av sykdom.

Sekretariatet
Sekretariatet, som står for den daglige driften av  
STL, besto i 2016 av arbeidende styreleder Ingrid 

Rosendorf Joys, sekretariatsleder Anne Sender og 
dialog- og informasjonskonsulent Anniken Fleisje, 
fram til 15. oktober. Fra 1. desember 2016 ble Irene 
Incerti-Théry tilsatt som ny administrasjonskonsulent. 
STL har i tillegg til tre fast ansatte lønnet 5 personer 
til innleide tjenester i ulike prosjekter. 

Arbeidsgrupper
Det ble i 2016 nedsatt tre nye arbeidsgrupper: 

• kommunikasjonsgruppen, med mandat å kart- 
legge og foreslå forbedret intern og ekstern  
kommunikasjon for STL;

• struktur- og mandatgruppen, med mandat å  
videreutvikle organisasjonen, strukturer og  
ansvarsroller i STL;

• reisegruppen, som sonderer mulighetene for  
studiereise til India og Pakistan i 2018.

Arbeidsgruppen for tros- og livssynsfinansering,  
opprettet i utgangen av 2015, med mandat å drøfte 
ulike modeller for finansiering av tros- og livssyns-
samfunn og relaterte problemstillinger, knyttet til 
utvikling av ny lov på tros- og livssynsfeltet, fortsatte 
sitt arbeid i 2016.

Lokale dialoggrupper
STL støtter arbeid i lokale dialoggrupper rundt om i 
Norge. I 2016 deltok sekretariatet på aktiviteter hos 
lokale dialoggruppers ved flere anledninger, slik som 
i Bergen, Kristiansand og Tromsø. Les mer om lokale 
dialoggrupper i artikkelen lokalt dialogarbeid.

STL arbeider for å fremme likeverd, respekt og forståelse

Organisasjonen STL 

STL ÅRSRAPPORT 2016
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Utvalg og styrer 
STL er medlem i følgende utvalg og styrer:

• Likestillings- og diskrimineringsombudets  
brukerutvalg

• Styret ved Senter for studier av Holocaust og l 
ivssynsminoriteter (HL-senteret)

• Norsk forening for Gravplasskultur

• Rådgivningsgruppen for Oslokoalisjonen for  
tros- og livssynsfrihet ved Norsk senter for  
menneskerettigheter, UiO

• Interreligiøs klimagruppe

• Religions- og livssynslederutdanningen ved  
Teologisk fakultet

Økonomi
STL er sikret midler til drift gjennom årlig bevilgning 
via statsbudsjettet, som post på Kulturdepartementets 
(KUD) budsjett. I 2016 var bevilgningen kr. 4 millio-
ner hvorav kr. 400 000,- var øremerket STLs jubile-

umsaktiviteter. I tillegg betaler alle STLs medlems-
samfunn en kontingent beregnet etter størrelse. 

STL søker tilskudd fra andre instanser, og i 2016 
bevilget stiftelsen Fritt Ord kr.100 000,- til årets 
jubileumsgjestebud. Kulturdepartementet utlyste før 
sommeren tilskudd til dialog og tiltak som kan bidra 
til en offentlig samtale om tros- og livssynspolitikk, 
hvorav STL fikk tildelt kr. 163 000,- for å arrangere 
flere frokostseminar i ulike byer i Norge. Les mer om 
frokostseminar i artikkelen lokalt dialogarbeid.

STL ÅRSRAPPORT 2016

STLs ledere gjennom 20 år, f.v.: Jan Benjamin Rødner (Det Mosaiske Trossamfund), Espen Lynne Amundsen (Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige), Bente Sandvig (Human-Etisk Forbund), Ingrid Rosendorf Joys (Den katolske kirke), Egil Lothe (Buddhistforbundet), 
Dag Nygård (Norges Kristne Råd). Foto Arnfinn Pettersen. 
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Bahá’í-samfunnet i Norge
telefon: 22 55 95 85
e-post: nsanor@bahai.no
nettsid: www.bahai.no
STL-representanter: Britt Strandlie 
Thoresen og Brit Lynnebakke

Buddhistforbundet
telefon: 22 17 70 19
e-post: buddhistforbundet@gmail.com
nettside: www.buddhistforbundet.no
STL-representanter: Egil Lothe, Lyly 
Che og Kanoknapat Suksong

Den katolske kirke v/ Oslo katolske 
bispedømme
telefon: 23 21 95 00
e-post: okb@katolsk.no
nettside: www.katolsk.no
STL-representanter: Ingrid Rosendorf 
Joys (rådsleder), Manuela Ramin- 
Osmundsen og Marta Bivand Erdal 
(vara)

Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd
telefon: 23 08 12 00
e-post: post.kirkeradet@kirken.no
nettside: www.kirken.no
STL-representanter: Berit Hagen 
Agøy, Steinar Ims og Einar Tjelle 
(vara)

Det Mosaiske Trossamfund
telefon: 23 20 57 50
e-post: adm@dmt.oslo.no
nettside: www.dmt.oslo.no
STL-representanter: Jan Benjamin 
Rødner og Elisabeth Malting 

Gurdwara Sri Nanak Dev Ji
telefon: 22 64 52 72
e-post: gurdwara@sikher.no /  
post@sikher.no
nettside: www.sikher.no
STL-representanter: Sumeet Singh 
Patpatia, Lehmber Singh og Tony 
Bansi (vara)

Holistisk Forbund
telefon: 22 17 31 00
e-post: sekretaer@holisme.no
nettside: www.holistisk-forbund.no 
STL-representanter: Kari Bansal,
Patrik Swanström og Amanda  
Essebo (vara)

Human-Etisk Forbund
telefon: 23 15 60 00
e-post: human@human.no
nettside: www.human.no
STL-representanter: Lars-Petter  
Helgestad, Kristin Mile og Bente 
Sandvig (vara)

Islamsk Råd Norge
telefon: 48 48 64 00
e-post: post@irn.no
nettside: www.irn.no
STL-representanter: Iftikar Mahmood, 
Shaheer Ghulam Nabi og Mehtab 
Afsar

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers  
Hellige
telefon: 98 02 29 27
e-post: post@nasjonaltraad.no
nettside: www.mormonnytt.no
STL-representanter: Øystein  
Amundsen og Are Svendsen

Kristensamfunnet
telefon: 22 55 37 20
e-post: post.kio@kristensamfunnet.no
nettside: www.kristensamfunnet.no
STL-representanter: Kristine Høiland 
og Johan Eide

Norges Hindu Kultur Senter
telefon: 22 25 13 01
e-post: norgeshindu@gmail.com
nettside: www.norgeshindukultur-
senter.com
STL-representant: Kuddithamby 
Vamathevan

Norges Kristne Råd
telefon: 23 08 13 00
e-post: post@norkr.no
nettside: www.norgeskristnerad.no
STL-representanter: Dag Nygård, 
Beate Thormodsæter og Knut Refsdal

Sanatan Mandir Sabha Norway
telefon: 31 28 03 13
e-post: smandirs@gmail.com
nettside: www.mandir.no
STL-representant: Surinder Nath 
Joshi, Usha Lakshami Viswanathan 
og Mangat Rai Sharma (vara)

Kontaktinformasjon 

Oversikt over STLs medlemmer



4

Tekst: STL
Design: Tove Nilsen Designstudio   
Omslagsfoto: Arnfinn Pettersen,  
Bilge Oner/Utrop, Erlend Sæverud og  
Ketil Frøland/Kulturdepartementet  
Trykk: Ottesen AS



1

STL 
Besøks-/postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39 (tel)
stl@trooglivssyn.no 
 

www.trooglivssyn.no




