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SAKSTITTEL: Vedtekter Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet 
 
TIDLIGERE BEHANDLING: 
 
DE VIKTIGSTE PROBLEMSTILLINGER: 
Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet er formelt tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter 
som et prosjekt med under ledelse av en koordinator/prosjektleder, og med et tett faglig samarbeid 
med flere ansatte ved SMR. Styret for koalisjonen har ønsket å formalisere sitt arbeid ved at det 
utarbeides vedtekter som bl.a. berører samarbeidet og tilhørighet til SMR. 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
Styret har ingen merknader til utkastet til vedtekter. Styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille 
arbeidet med vedtekter. 
 
VEDLEGG: 

• Utkast til vedtekter. 
 
 



UNIVERSITETET I  OSLO 
Institutt for menneskerettigheter 

 
   

 
 

 
 
 

2

 
Til: Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter 

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling 
 
Dato: 18.05.06   Saksnr.:         Sakseier:  
  
 
UTKAST. 
Basert på utkast mottatt fra Oslokoalisjonen og med rettelser utført av T.D. Kjelling.  
 
 

Vedtekter for Oslokoalisjonen for Religions- og Livssynsfrihet.  
 
§ 1 Opprettelse 

Oslokoalisjonen for Religions- og Livssynsfrihet (heretter kalt Oslokoalisjonen) er 
opprettet som resultat av Oslokonferansen om Religions- og Livssynsfrihet som ble 
arrangert i Oslo 12.–16. august 1998. 

 

I slutterklæringen fra Oslokonferansen, ”Osloerklæringen om religions- og 
livssynsfrihet” ble det henstilt til ”arrangørene og sponsorene av Oslo-konferansen, 
med det formål å danne en ”Oslo-koalisjon for religions- og livssynsfrihet”, å innby til 
støtte og deltakelse fra regjeringer, religions- og livssynssamfunn, akademiske 
institusjoner og private organisasjoner, og å utarbeide en strategisk handlingsplan og 
forsøke å finne midler til å gjennomføre programmer og prosjekter basert på dens 
anbefalinger i samarbeid med FN-systemet.” 
 
Med bakgrunn i de norske arrangørene av konferansen, Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Norge (STL) 
og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke (MKR), ble Oslokoalisjonen etablert høsten 1998 med Institutt for 
menneskerettigheter (nå: Norsk Senter for Menneskerettigheter, SMR), Universitetet i Oslo som partner. 

 
§ 2 Formål 
Oslokoalisjonen skal i samarbeid med myndigheter, tros- og livssynssamfunn, akademiske institusjoner og 

private organisasjoner 

• utarbeide handlingsplaner og finne midler til programmer og prosjekter som kan virkeliggjøre anbefalingene i 
Osloerklæringen om tros – og livssynsfrihet. 

• koordinere enkeltprosjekter som fremmer Osloerklæringens formål. 
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§ 3 Styret 
Oslokoalisjonen ledes av et styre med 7 medlemmer. Tre styremedlemmer oppnevnes av STL, to styremedlemmer 
oppnevnes av MKR og to styremedlemmer oppnevnes av SMR. 
 
Styremedlemmene oppnevnes for tre år av gangen. 
 
Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
Styret innkalles av styreleder. Dersom minst fire av styrets medlemmer krever det skal styret innkalles. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.  
 
Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
Styret skal: 
• lede Oslokoalisjonens arbeide, 
• behandle årsregnskap, årsberetning, handlingsplaner og budsjett, 
• behandle og fatte beslutninger i saker som ikke er delegert til daglig leder, 
• eventuelt initiere og/eller delta ved ansettelser, 
• rapportere løpende til samarbeidende organisasjoner og bevilgende myndigheter. 
 
Styret kan delegere oppgaver til et arbeidsutvalg som skal bestå av leder, nestleder og et medlem valgt blant styrets 
medlemmer. 
 
Styret kan nedsette arbeidsgrupper og råd til å ivareta særlige oppgaver innenfor Oslokoalisjonens arbeidsområde. 
 
§ 4 Koordinator 
Styret kan eventuelt initiere og/eller delta ved ansette av prosjektkoordinator/-leder med ansvar for å samordne 
Oslokoalisjonens virksomhet. Prosjektoordinator ansettes av SMR og det formelle arbeidsgiveransvaret ligger til 
Universitetet i Oslo. 
 
Prosjektkoordinator har etter fullmakt fra styret det daglige ansvar for drift, virksomhetsplanlegging og økonomistyring. 
Prosjektkoordinator forbereder og iverksetter saker som behandles i styret. 
 
Arbeidsinnstruks/arbeidsoppgaver for prosjektkoordinator bestemmes av SMR etter innspill fra styret. 
 
§ 5 Økonomi 
Oslokoalisjonen drives med midler som stilles til disposisjon av samarbeidende organisasjoner eller annen bevilgende 
myndighet.  Oslokoalisjonen har ikke anledning til å stifte gjeld eller påta seg økonomiske forpliktelser utover de 
rammer som er gitt gjennom bindende tilsagn om bevilgninger. 

 
§ 6 Vedtektsendringer 
Disse vedtekter kan endres av styret ved alminnelig flertall. 
 
§ 7 Opphør 
Vedtak om opphør av Oslokoalisjonen fattes av styret. Organisasjonens midler tilfaller etter styrets beslutning tiltak som 
faller innenfor formålet etter vedtektenes § 2. 
 
 

Deleted: <#>foreta ansettelser 
og fastsette lønn, arbeidsvilkår og 
stillingsinstrukser,¶

Deleted: i samsvar med 
stillingsinstruks fastsatt av styret.¶
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Vedlegg til vedtektene: 
 
Oslo-erklæringen om tros- og livssynsfrihet 
Vedtatt enstemmig av deltakerne på Oslo-konferansen om religions- og livssynsfrihet august 
1998. 
 
 
Oslo-konferansen om religions- og livssynsfrihet, som kommer sammen for å markere femtiårsjubileet for 
Verdenserklæringen om menneskerettigheter, fastslår at alle mennesker har rett til religions- og livssynsfrihet. 
 
Deltakerne ved Oslo-konferansen har tatt imot utfordringen til å bygge en internasjonal koalisjon og 
utarbeide en strategisk handlingsplan for å oppnå betydelig fremdrift i og gi praktisk støtte til 
gjennomføringen av artikkel 18 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, artikkel 18 i Den 
internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og De Forente Nasjoners erklæring av 1981 om 
avskaffelse av alle former for intoleranse og diskriminering på grunnlag av religion eller livssyn.  
 
Vi, deltakerne i Oslo-konferansen: 

• erkjenner at religioner og livssyn har en lære om fred og god vilje,  
• erkjenner at religioner og livssyn kan misbrukes til å skape intoleranse, diskriminering og fordommer, og altfor 

ofte er blitt brukt til å frata andre mennesker deres rettigheter og frihet,  
• fastslår at det er alle menneskers ansvar å fordømme diskriminering og intoleranse på grunnlag av religion og 

livssyn, og å anvende religion eller livssyn til støtte for menneskeverd og fred;  
• mener at opprettelsen av De Forente Nasjoner og vedtakelsen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter 

var epokegjørende begivenheter, da verdenssamfunnet for første gang erkjente at menneskerettighetenes 
eksistens overskrider suverene staters lover;  

• bekrefter at artikkel 18 i både Verdenserklæringen om menneskerettigheter og Den internasjonale konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter, sammen med andre instrumenter, gir både et mandat til religions- og 
livssynsfrihet og en universell norm som vi ønsker å samle oss rundt;  

• erkjenner at FN har oppnådd betydelige resultater når det gjelder å styrke denne universelle normen ved å vedta 
FNs erklæring av 1981 om avskaffelse av alle former for intoleranse og diskriminering på grunnlag av religion 
eller livssyn, ved å oppnevne en spesialsekretær til å overvåke gjennomføringen av erklæringen, og ved å 
definere religions- og livssynsfrihet i den generelle kommentaren til artikkel 18 i Den internasjonale 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter,  

• anbefaler at FNs menneskerettighetskommisjon endrer sekretærens tittel til spesialsekretær for religions- og 
livssynsfrihet;  

• oppfordrer til økt økonomisk og personalmessig støtte til FN for å gjennomføre spesialsekretærens arbeid og 
anbefalinger;  

• anmoder FNs høykommissær for menneskerettigheter om å utarbeide en samordnet plan for å konsentrere FNs 
ressurser, herunder alle underorganisasjoner og -organer som f.eks. UNESCO, ILO, UNDP og UNHCR, 
omkring problemene med religions- og livssynsfrihet;  

• henstiller til UNESCO om å utvide sitt arbeid for fred gjennom religions- og kulturdialog og oppfordrer til økt 
samarbeid med UNESCO på dette området;  

• oppfordrer akademikere og lærere til å studere og anvende Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den 
internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og erklæringen av 1981 som universelle normer for 
religions- og livssynsfrihet, og som en metode til å løse problemer med intoleranse og diskriminering som 
forårsakes av konkurrerende livssyn;  

• utfordrer regjeringer, religiøse organer, foreninger på tvers av trosretninger, humanistiske foreninger, private 
organisasjoner og akademiske institusjoner til å skape studieopplegg som bruker erklæringen av 1981 som en 
universell norm for å bygge en kultur basert på toleranse og forståelse og respekt mellom mennesker med 
forskjellige livssyn;  
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• henstiller videre til FNs medlemsstater om å bruke erklæringen av 1981 og andre aktuelle instrumenter til å 
mekle, forhandle og bilegge intoleranse, diskriminering, urettferdighet og vold i konflikter der religion eller 
livssyn spiller en rolle;  

• støtter forskning og utvikling av andre informasjonsressurser og metoder til å samle informasjon, overvåke 
etterlevelsen av avtalene og igangsette sammenlignende landstudier for å styrke FNs arbeid og beskytte 
religions- og livssynsfrihet;  

• retter en henstilling til arrangørene og sponsorene av Oslo-konferansen, med det formål å danne en «Oslo-
koalisjon for religions- og livssynsfrihet,» innby til støtte og deltakelse fra regjeringer, religions- og 
livssynssamfunn, akademiske institusjoner og private organisasjoner, og å utarbeide en strategisk handlingsplan 
og forsøke å finne midler til å gjennomføre programmer og prosjekter basert på dens anbefalinger, i samarbeid 
med FN-systemet. 

 
 
 

 


