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SAKSTITTEL: Søknad fra Oslokoalisjonen om å bli et regulært program ved SMR 

Hovedproblemstillinger i saken: 

Oslokoalisjonen for tros -og livssynsfrihet (OK) ble opprettet ved SMR 1999 på initiativ 

av den internasjonale Oslokonferansen om Tros- og livssynsfrihet august 1998. OK har 

til nå vært eiet av SMR, Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og Mellomkirkelig 

råd for den norske kirke. OK er administrativt underlagt SMR, men har et eget styre som 

beslutter planer for programaktiviteter på årlig basis. SMR har representasjon i styret.  

Utenriksdepartementet v/seksjon for MR og demokrati gir årlige bevilgninger til 

aktivitetene. En prosjektkoordinator i 80 % stilling står for den daglige driften av 

programmet. OK forvalter rundt NOK 1,5 millioner årlig til prosjektaktiviteter. 

I perioden 2006 – 2011 var koordinatorstillingen en del av rammeavtalen SMR har med 

UD om programstillinger ved SMR (I tillegg til stillingene ved Kina-, Indonesia-, 

Vietnam-, NORDEM-programmene + tre 70 % forskerstillinger). I forbindelse med 

forhandlinger rundt ny avtale med UD ble, etter ønske fra UD, OK tatt ut av avtalen. 

Dette fordi organisasjonsformen var avvikende fra øvrige programmer og at direktøren 

ved SMR således ikke er ansvarlig for programmets innhold på samme måte som de 

andre programmene. 

I november 2011 innkalte UD, SMRs leder og OKs styreleder til møte. Der kom det fram 

at det var vanskelig for UD å støtte OK med sin nåværende form. Det ble anmodet om at 

man enten gikk ut av SMR og ble en egen organisasjon eller ble et regulært program ved 

SMR. Dette ble videre tatt opp i OKs styre og det var bred enighet om å søke å bli et 

regulært program ved SMR. 

I brev at 13. februar til SMR v/Direktøren søker OK å bli inkorporert som et regulært 

program ved SMR. Det foreslås at faglig innretning videreføres. Dagens styre blir 

omdefinert til et rådgivende organ. SMR direktør blir ansvarlig for hele driften og det 

rapporteres via leder av internasjonale programmer. Det foreslås at minst en 

vitenskapelig ansatt deltar i den rådgivende gruppen. 

SMR går inn for at OK blir en regulær del av SMR fra 1.1.2013.  
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Det vil være en enklere organisasjonsform, internt og eksternt, enn dagens. 

Det vil ha få/ingen administrative konsekvenser. Prosjektleder er allerede ansatt ved 

SMR i fast stilling og alle midler forvaltes ved SMR per i dag. 

Tematisk faller det godt inn i senterets faglige prioriteringer og er også i dag en naturlig 

del av TAGen MR og mangfold. 

Flere forskere ved SMR er involvert i OKs arbeid.  

 

Det foreslås at minst en vitenskapelig ansatt fra SMR deltar i den rådgivende gruppen. 

De spørsmålene som OK arbeider med, har fått fornyet oppmerksomhet fra UD. Våren 

2012 ble det etablert et såkalt minoritetsprosjekt hvor religiøse minoriteters situasjon 

rundt om i verden er i særlig søkelys. Det vil være viktig fortsatt å kunne være en sentral 

bidragsyter til UDs behov for kompetanse også på dette området. 

 

Vedtak: Oslokoalisjonen inngår som regulært program ved SMR fra 1.1.2013. 


