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Bærum tros- og livssynsforum 
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Bærum kommune 
 
 
 
 
 

Søknad om driftstilskudd 

 
Bærum tros- og livssynsforum (BTL) søker Bærum kommune om kr. 130.000,- til driftstilskudd for 
2022. Dette er penger vi søker for å kunne opprette en koordinator-stilling i 20–30%. 
 

 

Om oss 

 
BTL er en demokratisk forening med pr. dato syv tros- og livssynssamfunn som samler kristne, 
muslimer, bahaier og humanetikere. Vi arbeider for å fremme likebehandling, som en 
interesseorganisasjon og for gjensidig respekt og forståelse på tvers av tro og livssyn gjennom dialog.  
 
Kjernekompetansen til BTL er personlig innsikt i tros- og livssynssektoren, problematikken knyttet til 
likebehandling av tros- og livssynsminoriteter, tros- og livssynsdialog og som et nettverk på tvers av 
tros- og livssynssamfunn, og mellom disse og offentlig sektor. BTL har blitt til på bakgrunn av initiativ 
fra tros- og livssynssamfunnene selv og er organisert med et styre og et samtaleforum med faste 
representanter for alle medlemsorganisasjonene.  
 
En viktig del av forumets arbeid handler om å møtes på like fot og ta beslutninger gjennom konsensus. 
Når det gjelder Den norske kirkes deltakelse er dette et arbeid som alle menigheter i Bærum støtter og 
står bak. Dersom alle menighetene i DNK skulle vært representer ville det blitt ubalanse i gruppen. 
Derfor er det Bryn og Tanum menigheter som har representert DNK i forumet.  
 
Vi er avhengig av frivillige for å gjennomføre våre aktiviteter, og innser at tiden ikke strekker til i stor 
nok grad for å koordinere vår innsats. En ansattressurs vil bety at vi får styrket kontinuiteten, økt 
aktivitetsnivået og gjort mer av det vi ønsker. Aktivitetene vil fortsatt gjennomføres av frivillige, men en 
ansatt koordinator vil holde i arbeidet. 
 

Aktiviteter og utvikling 

 
Som dialogorganisasjon skaper BTL møteplasser mellom personer med ulike tro eller livssyn, og legger 
til rette for dialogiske samtaler.  
 
Vi arrangerer samtaleforum minst to ganger hvert halvår. Målet for samtaleforum er både at lederne i 
tros- og livssynssamfunn i Bærum skal bli kjent og skape relasjoner, og å ta opp aktuelle 
problemstillinger som angår oss alle. I samtaleforum har vi også tatt imot og samtalt om innspill fra 
Bærum kommune. Blant annet har vi bidratt inn mot kommunens plan for motarbeiding av hatefulle 
ytringer. Samtaleforum har også jevnlig hatt kontakt med politiet. 
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I forbindelse med terrorangrepet mot Al-Noor Islamic Centre i august 2019 var det spesielt tydelig at 
relasjonsbyggingen som BTL har stått for, har vært betydningsfull. Allerede dagen etter var vi, i 
samarbeid med STL sentralt, med på å markere vår støtte til moskeen ved å stå «vakt» utenfor lokalet 
for Id-feiringen. 
 
Videre arrangerer vi åpne møter for alle interesserte minst to ganger i året. På slike møter har vi tatt opp 
«tyngre saker» som angår oss alle, med gjesteforelesere. F.eks. hadde vi Bente Sandvig på besøk for å 
informere om arbeidet med «Det livssynsåpne samfunn». De siste samlingene har handlet mer om å 
belyse hverdagslivet som medlem av en tros- eller livssynsorganisasjon. Da har vi hatt et tema, som 
hver medlemsorganisasjon har fått 5 minutter hver til å si noe om, som en innledning, og deretter 
samtale rundt bordene med alle som er til stede. Aktuelle temaer har vært «Evig liv» og «Hva betyr min 
tro eller mitt livssyn for meg i hverdagen.» 
 
Fremover har vi bl.a. planer om et besøk til Al-Noor-moskeen og høre om livet etter terrorangrepet, et 
besøk som har blitt utsatt flere ganger p.g.a. pandemien. Vi har også på planen en samtale om 
forskjellige tanker og tradisjoner rundt behandling av døde og gravferd. Videre skal vi ha et 
samtaleforum om Stiftelsen 10. august og møte Oslo biskop i forbindelse med bispevisitas i Bryn 
menighet.  
 
I tillegg til dette er BTL også representert i Bærum frivillighetsråd. 
 
Framover har vi et ønske om å bli sterkere på nettverksbygging, mot STL sentralt, andre lokale 
dialogforum, Bærum kommune og andre organisasjoner og instanser.  
 
Vi har lenge hatt et ønske om å kunne bidra i skoleverket. BTL ønsker å være en ressurs når det gjelder 
å gi både kunnskap og kjennskap til tros- og livssynsfeltet og å bidra til å skape et trygt, godt og tolerant 
lokalmiljø. Vi har hatt noen sporadiske besøk på skoler til nå, men vil gjerne utarbeide et 
undervisningsopplegg som vi kan tilby med besøk til skolene på en mer jevnlig basis, tilpasset skolenes 
behov og opplegg. Målgruppen vi ser for oss er primært 7. – 10. klasse, og videregående trinn kan også 
være aktuelt. På våre skolebesøk har vi presentert det vi driver med og står for, sett på likheter og 
forskjeller og understreket de verdiene vi er felles om. Vi tror BTL kan være en viktig bidragsyter i å 
bygge ned fordommer og forebygge konflikter.  
 
I dag har BTL en Facebookside, men vi ønsker å kunne nå bredere ut på sosiale medier, og opprette en 
funksjonell og informativ nettside. 
 
Det er mer enn 8 tros- og livssynssamfunn i Bærum, og det har lenge vært et tema i vårt styre at vi 
ønsker å nå bredere ut og bli flere medlemmer. Det har tidligere gått ut invitasjon til alle tros- og 
livssynsamfunn som er registrert i og drive sin virksomhet i Bærum. Samtidig er dette et arbeid som 
krever oppfølging og relasjonsbygging, og vi ser at tiden ikke strekker til for våre frivillige.  
 
Vi mener derfor at vi nå har kommet til et punkt hvor videre utvikling av BTL er helt avhengig av at vi 
kan tilføre nye ressurser. Det vil være et stort skritt videre for vår organisasjon om vi kan ansette en 
koordinator i en prosentstilling. Vi tror også dette vil være nyttig for Bærum kommune, som i enda 
større grad kan benytte BTL som høringsinstans og representant for tros- og livssynssektoren. 
Mange av de store kommunene i landet har dialogforum med koordinatorstilling i 20-100% stilling med 
betydelig finansiell støtte fra kommunen. Byrådet i Oslo har akkurat innstilt på kr. 1.000.000,- i støtte 
for opprettelse og drift av en slik stilling. 
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Aktiviteter og utvikling 

 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har en tilskuddsordning for lokale dialoggrupper 
hvor vi er forespeilet og forventer kr. 90.000,- i driftstilskudd hvert år.    
 
STL vil også gi oss organisatorisk bistand i forbindelse med opprettelsen av en koordinatorstilling.  
 
Vi søker Bærum kommune om kr. 130.000,- i driftstilskudd for opprettelse og drift av en 
koordinatorstilling.  
 
Ved positivt svar kan tilskudd utbetales til vår bankkonto 1506.17.22111. 
 
 

BTLs medlemsorganisasjoner: 
- Al-Noor Islamic Centre  
- Human-Etisk Forbund 
- Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
- Bahá´i-samfunnet 
- Bærum Baptistmenighet 
- Den katolske kirke på Stabekk 
- Bryn menighet (Den norske kirke) 
- Tanum menighet (Den norske kirke) 

 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Sveinung Hansli 
Styreleder i BTL og sokneprest i Tanum menighet 
 
 
 
 

Vedlegg under 

- Budsjett for 2022 
- Arbeidsplan for 2022 
- Våre vedtekter 
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Budsjett 2022 

 

 

Beskrivelse                            Beløp   Noter 

   

Driftsinntekter         235000,00                       

  Momskompensasjon 0,00  

  Folkeuniversitetet 0,00  

  Deltakeravgift 0,00  

  Gaver - grasrotandel 0,00  

  Kontingent 9000,00 1 

  Tilskudd fra Bærum kommune         130000,00 3 

  Tilskudd fra STL 90000,00 2 

  Andre tilskudd           6000,00                     4 

     

   

Driftskostnader         226806,00                    

  Innkjøp og tjenester ved arrangement           4000,00                       

  Honorar til personer 0,00  

  Fremmede tjenester (næringsdrivende) 0,00  

  Lønn (ansatte) 150000,00 5 

  Feriepenger (ansatte) 12,5% 18750,00 5 

  Pensjonsinnskudd (ansatte) 5.0% 7500,00 5 

  Arbeidsgiveravgift (ansatte) 14.1%  25556,00 5 

  Kontormateriell og annen rekvisita 8000,00  

  Reise, seminar / kurs 8000,00  

  Annonsering /media           4000,00                                   

  Bank- og kortgebyr 1000,00  

   

   

Driftsresultat           8194,00                    

   

Finansposter 0,00  

  Finansinntekter 0,00  

  Finanskostnader 0,00  

Resultat           8194,00                    
 

 
Noter: 

1. Kontingent for 2022 fra 9 medlemsorganisasjoner. 

2. Driftstilskudd fra STL                                                                                                        

3. Driftstilskudd fra kommune 

4. Frivillige bidrag fra medlemsorganisasjoner og andre.                                                                                          

5. Lønn og andre medfølgende kostnader til koordinator i 30% stilling f.o.m. 1. januar, basert på årslønn kr. 550000 

i 100% stilling. Disse postene forutsetter innhenting av dekning i form av tilskudd. 
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Arbeidsplan 2022 
 
Arbeidsplanen har som forutsetning opprettelse av koordinatorstilling.  
 
Organisasjon 

- Utlysning og ansettelse av koordinator. 
- Arbeid med medlemsrekruttering og informasjonsmøte for nye evt. medlemmer.  
- Månedlige digitale møter med STL sitt nettverk av lokale dialogforum.  
- Månedlige styremøter 
- Deltakelse på STL sin årlige samling av lokale dialogforum 
- Deltakelse i Bærum frivillighetsråd 

 
Dialog 

- Skole: møte med kommunen om skolesamarbeid. Knytte kontakt med skoler. Utarbeide 
opplegg for besøk på ungdomstrinnet. Mål om tre skolebesøk til våren og jevnlig utover 
høsten. 

- 4 samtaleforum. To av temaene vil være gravferd og tradisjoner, beredskap og 
beredskapsordninger. 

- 2 åpne arrangement hvorav ett i Al-Noor moskeen med tema ekstremisme og radikalisering. 
- Tilstedeværelse på byfesten 
- Deltakelse på STL sin årskonferanse 

 
Likebehandling 

- Vi ønsker å se på to temaområder: gravferd og beredskap. 
- Følge opp relevante lokalpolitiske saker og komme med høringssvar ved behov. 

 

 



Statutter 

Bærum Tros- og Livssynsforum (BTL) 

 

 
§ 1 Formål 

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) har som formål: 

• Å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for 

hverandre. 

• Å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i 

Bærum. 

• Å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap 

basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen. 

• Å arbeide internt og eksternt med alle spørsmål som er av felles interesse for 

deltakerne i forumet. 

 

§ 2 Medlemskap 

a) Medlemskap i forumet er åpent for tros- og livssynssamfunn som er registrert i og driver 

sin virksomhet i Bærum, og som støtter formålet. 

 

b) Hver medlemsorganisasjon betaler en medlemskontingent bestemt av BTLs årsmøte. 

 

c) Tros- og livssynssamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. Styret står for den 

formelle behandlingen av søknaden. Skulle det oppstå et tvilstilfelle, kan styret be om at 

søknaden skal behandles på et årsmøte. 

 

d) Utmelding skal sendes skriftlig til styret. Betalt kontingent vil ikke bli refundert. 

 

§ 3 Virksomhet 

Forumet skal arrangere to typer samlinger: Lederforum og åpne arrangement. 

 

a) Lederforum består av 2 faste representanter for hvert medlemssamfunn, som representerer 

ledelsen i samfunnene. Lederforum skal møtes minst 2 ganger hvert år til samtale, 

erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

 

b) Minst en gang hvert år skal BTL invitere alle interesserte til et åpent arrangement.  

 

c) I tillegg arrangeres BTLs årsmøte en gang i året.  

 

 § 4 Organisering 

a) Årsmøtet er BTLs øverste organ, og gjennomføres en gang hvert år. 

 

b) Styret står for den praktiske oppfølgingen av arbeidet i BTL. Styret kan bare bestå av 

representanter fra medlemsorganisasjonene. 

 

c) Styret velges av årsmøtet og består av minst 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv 

med leder, nestleder, sekretær og kasserer. Ingen medlemsorganisasjon kan ha mer enn 1 

representant i styret.  

 



d) Arbeidet i BTL bygger på konsensus-prinsippet. Eventuelle uttalelser fra forumet skal være 

enstemmig og i overensstemmelse med formålet. 

 

e) Drift og aktiviteter skal være selvbærende slik at medlemmer ikke belastes økonomisk 

utover medlemskontingent. 

 

f) Eventuelle ansettelser og engasjementer godkjennes på årsmøtet, etter innstilling fra styret. 

 

§ 5 Årsmøtet 

a) Årsmøtet skal normalt avholdes i første kvartal (innen 31. mars). 

 

b) Hver medlemsorganisasjon har en – 1 – stemme. 

 

c) Møtet skal innkalles med 8 ukers varsel. Innkomne forslag må være styret i hende 6 uker 

før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut 2 uker før møtet avholdes.  

 

d) Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Valg av ordstyrer og referent. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Årsmelding. 

4. Regnskap. 

5. Aktivitetskalender/årsplan 

6. Budsjett 

7. Fastsettelse av kontingent 

8. Evt. innkomne forslag 

9. Valg 

 a. Medlemmer til styret 

 b. Revisor 

 c. Valgkomité 

10. Evt. vedtektsendringer.  

 

e)  

 i) Valg under årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3  

                flertall. 

  ii) Styremedlemmer velges for 2 år, slik at minst 2 styremedlemmer står på valg et  

    år og minst 2 styremedlemmer det neste. 

 iii) Revisor og valgkomité velges for hvert år. 

 iv) Valgkomité består av 2 personer 

 

f) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis 2 medlemsorganisasjoner krever det. Styret kan 

på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ved ekstraordinært årsmøte gjelder ikke 8 

ukers innkallelsesfrist. 

 

§ 6 Oppløsning 

a) Bestemmelse om å oppløse BTL kan gjøres av 2 møter spesielt innkalt for dette formål – og 

med ikke mindre enn 2/3 flertall i hvert møte. 

b) BTLs midler skal tilfalle det formål siste oppløsningsmøte bestemmer. 


