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Høringsinnspill fra Drammen og omegn tros- livssynsforum (DOTL)  
 
DOTL mener det er meget positivt at Drammen kommune har utredet problemstillingene om 
forholdet mellom kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene, dette er 
spørsmål som er svært viktige for alle DOTLs medlemmer. Med det mangfold av tros- og 
livssynssamfunn som er i Drammen, er prinsippet om likebehandling av stor betydning for 
tillitsforholdet mellom kommunen og alle tros- og livssynssamfunn. Dette arbeidet bidrar 
også til å imøtekomme og forberede seg på den utviklingen som vi ser i samfunnet med 
hensyn til rolleavklaring og samhandling. DOTL støtter tiltak og endringer foreslått i 
høringsutkastet som kan bidra til at deres medlemmer opplever rettferdig behandling og blir 
respektert for sin tro eller sitt livssyn. 
 
1. Hvilke verdier skal danne bærebjelker i kommunens forhold til Den norske kirke og 
andre tros- og livssynssamfunn? 
 
DOTL har som formål å bidra med å bygge broer og utvikle gjensidig respekt for hverandres 
livssyn, basert på en grunnleggende tros- og livssynsfrihet og FN`s konvensjoner om 
menneskerettighetene. Disse ”bærebjelkene” i kommunens tro- og livssynspolitikk ligger til 
grunn også for DOTLs arbeid, og når Drammen kommune tar utgangspunkt i disse verdiene, 
har vi en felles plattform for samhandling.  
 
De viktigste verdiene, slik DOTL ser det, er likebehandling og rettferdighet. Vi synes 
imidlertid at begrepet ”livssynsrettferdig” er å foretrekke fremfor ”livssynsnøytralt”. For øvrig 
kan vi slutte oss til de øvrige verdier og mål som er skissert i høringsutkastet på dette 
området. 
 
 
2. Hvordan bør dialog og medvirkning i saker som berører forholdet mellom kommunen, 
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres? 
 
DOTL uttrykker glede over den positive kontakt som allerede eksisterer med Drammen 
kommune.  
 
DOTL støtter forslaget om å styrke kontakten mellom tros- og livssynssamfunnene og 
kommunen gjennom årlige møter med bystyrekomiteen for byutvikling. Et slikt treffpunkt er 
viktig for gjensidig utveksling av informasjon og forståelse for hverandres situasjon.  
 
Det er imidlertid viktig å understreke at DOTL på det nåværende tidspunkt ikke er et forum 
med representasjon fra hele det mangfoldige tros- livssynsmiljøet i Drammen. For å kunne 
utvikle DOTL til å være en god og representativ samtalepartner for kommunen, er det blant 
annet nødvendig å styrke medlemsantallet i DOTL og forumets økonomi. En administrativ 
ressurs på 20 % koordinatorstilling er ikke tilstrekkelig hvis kommunens forventninger skal 
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imøtekommes. I tillegg til økonomisk støtte fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
(STL), må kommunen (i tillegg til nåværende kontorlokaler som vi setter pris på) også gi et 
uforpliktende bidrag til DOTLs drift, virksomhet og videre utvikling. Støtte fra kommunen 
må til for at DOTL skal kunne utvikle ordninger som gjør det mulig å være et høringsorgan 
som kan gi tydelige tilbakemeldinger til kommunen fra tros- og livssynssamfunn i området. 
 
 
3. Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet 
til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig? 
 
Det som er viktig for DOTL er at gravferdsforvaltningen legger til rette for og imøtekommer 
ønsker og behov hos det enkelte tros- og livssynsamfunn. Med det mangfold av ulike 
medlemmer i DOTL, er det ikke én felles uttalelse om dette spørsmålet. Det er imidlertid 
enighet om at Drammen kommune må begynne med å avklare behovene hos de ulike tros- og 
livssynssamfunnene og vurdere hvem som har best kompetanse. På dette grunnlaget må det 
gjennomføres en omfattende drøfting om Dnk ved Fellesrådet er best egnet til å håndtere 
gravferdsforvaltningen eller om prinsippet om en kommunal overtakelse av 
gravferdsforvaltningen, slik lover åpner opp for, er det beste av prinsipielle grunner. I denne 
vurderingen er det nødvendig å se hen mot en fremtidig løsning til beste for alle parter og ikke 
ensidig la seg styre av tradisjon på området.   
 
 
4. Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 
samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og 
livssynsfrihet? 
 
Kommunens innbyggerne skal ha en grunnleggende rett til å utøve sin tro og sitt livssyn, men 
samtidig ha respekt for andres. Det er et viktig prinsipp at kommunens innbyggere, som bor 
på institusjon, har rett til livssynsbetjening ut i fra egen tro, og at de slipper forkynnelse de 
ikke ønsker. Kommunen og kommunens tjenestepersonale må erkjenne det religiøse 
mangfoldet og etterspørre den enkeltes behov. DOTL vil oppfordre personalet ved 
kommunale institusjoner til å stille spørsmålet: Er det noe ved ditt livssyn som du synes vi skal 
ta hensyn til? Dette gir den enkelte mulighet til å melde inn egne behov, og tros- og 
livssynssamfunnene kan kontaktes der dette etterspørres. Samtidig er det viktig å understreke 
at det enkelte tros- og livssynssamfunn har ansvar for å tilrettelegge best mulig for sine 
trosfeller under slike forhold og stille opp der det er behov. 
 
DOTL kjenner til at enkelte trossamfunn har problemer med å finne egnede lokaler til sine 
samlinger. Noen av DOTLs medlemmer deler lokale med andre, men mange erfarer at dette er 
praktisk vanskelig fordi lokalene etterspørres på et tidspunkt de allerede er i bruk eller at dette 
medfører sterkt økte driftskostnader.  
 
 
5. Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs/livssynsmessig 
aktivitet og eiendomsforvaltning? 
 
DOTL har registrert at ”	  Drammen kommune har til nå holdt investeringstilskuddet til kirken 
utenfor beregningsgrunnlaget for overføringer til andre tros- og livssyns-samfunn. Andre tros- 
og livssynssamfunn har dermed fått lavere tilskudd pr medlem enn Dnk.” DOTL er meget 
tilfreds med at det skisseres ulike alternativer for å rette opp denne feilen og hvor det tas sikte 
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på likebehandling. DOTL støtter at overføringene til Dnk og andre tros- og livssynssamfunn 
skal være like store, regnet pr. medlem.  
 
Videre mener DOTL at modellen hvor tilskuddet pr medlem varierer lite fra år til år, er å 
foretrekke. Dette blant annet for å kunne ivareta en rimelig forutsigbarhet i budsjetteringen til 
det enkelte tros- og livssynssamfunn. 
 
 
6. Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av 
tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? 
 
DOTL støtter at overføringene til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er like 
store regnet pr. medlem. Beregning av overførte midler omfatter det som skal gå til daglig 
drift, forvaltning av eiendom og investeringer. DOTL understreker behovet for at rutiner og 
prinsipper for beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd er transparente.  
 
Det er svært prisverdig at kommunen nå ønsker å sikre likebehandling i tilskuddspraksisen til  
tros- og livssynssamfunnene.  Det må føres kontroll over at antall medlemmer til enhver tid er 
korrekt slik at likebehandlingen blir reell.  
 
 
7. Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer 
hovedtyngden av driften? 
 
Tros- og livssynssamfunnene er kommunens ansvar, og det må kommunen holde på. DOTL 
støtter ikke forslaget om et pilotprosjekt hvor ansvaret overføres fra kommune til stat. Det er 
enklere for DOTL å samarbeide med kommunen enn med statlige forvaltningsorgan.  
 
Uavhengigheten for tros- og livssynssamfunnene er til stede, og vi ser ikke at denne er truet. 
Alle får kommunale tilskudd, og dette er ikke noe som binder den enkelte forening.  
 
 
Avslutning. 
 
DOTL mener at rådmannens saksfremlegg danner et godt grunnlag for videre samtale om 
disse spørsmålene, og vi er åpne for denne dialogen. DOTL ser frem til, med en viss 
forventning, Stålsett-utvalgets innstilling på dette området.  
 
 
 
Arne Kittang 
for Styret i Drammen og omegn tros- og livssynsforum 
20.03.2012 
 
 


