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Nå skal Namsos-raset
granskes.
Foto: Scanpix

ved NTNU skal lede den eksterne undersøkelsesgruppen
etter Namsos-raset. Med seg i
gruppen, som er oppnevnt av
Samferdselsdepartementet, har
Nordal disse fire: dr. Christian Madshus, NGI, professor
Claes Alén, Chalmers Tekniska Høgskola, Sverige, dosent Leif Jendeby, Vägverket,

Sverige og sivilingeniør Einar
Lyche, Rambøl. Gruppen skal
klarlegge veiarbeidets betydning for kvikkleireraset 13.
mars i år. Gruppen skal også
gjennomgå retningslinjene for
gjennomføring av slike arbeider for å se om det må gjøres
forbedringer for å forhindre at
rassituasjoner oppstår i framtida.
©NTB
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Kirkefond-sjef: – Et marerittår.
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Generalsekretær i Mellomkirkelig råd Olav Fykse
Tveit vil jobbe for religionsfrihet.

Generalsekretær Shoaib M. Sultan i Islamsk Råd
Norge er glad for støtten.

Kristne støtter muslimer
Håvard Therkelsen
og Lise Marit Kalstad
havardt@vl.no
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– Vi må jobbe sammen for religionsfriheten, mener Olav Fykse Tveit. Han er generalsekretær i Mellomkirkelig råd og etterlyser mer støtte fra kristne
til muslimer.
Islam har måtte tåle tungt
skyttes fra politikere den siste
tiden. Blasfemidebatten, hijabdebatten, FrPs utspill om snikislamisering og Aps fokus på
muslimske ekstremister har satt
muslimer i et dårlig lys.
Fykse Tveit mener kristne
forstår situasjonen dagens situasjon for muslimer. Han peker på at kristne også har blitt
motarbeidet, og ønsker et felles
fokus på å forsvare religionsfriheten. Nå reagerer generalsekretæren på det han mener er
en generaliserende retorikk fra
Fremskrittspartiet.

Religionsfrihet. – Kristenfolket
bør stå opp mot FrP og måten
de rakker ned på muslimene,
sier generalsekretæren.
Han trekker fram misjon som
et eksempel, og mener kristne
må forsvare retten til å praktisere alle religioner.
– Dersom noen skal kunne
velge å vise sin kristne tro i
andre land, er det ikke rett å
hindre noen i å få ha sin tro og
vise den i vårt land – selv om de
side

ikke er kristne, påpeker han.
Utspillet fra Mellomkirkelig
råd får støtte fra andre kristne
organisasjoner. NLM (Norsk
Luthersk Misjonssamband)
fremhever at det er viktig å behandle alle mennesker med respekt, omsorg og forståelse.
– Vi ønsker ikke å være med
på noe som bidrar til å stigmatisere muslimer eller andre religiøse grupper som kommer til
vårt land, sier fungerende generalsekretær Ernst Jan Halsne i NLM.
Han slår ring rundt religionsfriheten som menneskerett,
både for kristne og muslimer.
FrPs retorikk, som han omtaler
som «unyansert» og «overdreven», avfeier han som politisk
propaganda.

Støtter trakasserte. Generalsekretær Kjetil Aano i NMS
(Det Norske Misjonsselskap)
er tydelig på at de støtter alle
menneskers rett til å praktisere
sin tro. Han mener trykket på
muslimer er blitt veldig stort i
disse debattene.
Synodeformann Arnfinn
Løyning i Frikirken mener
kristne bør støtte alle som blir
mobbet eller trakassert – uansett om de er muslimer eller
ikke.
– Men jeg tror ikke det er
riktig av kirken å stå opp mot
et bestemt politisk parti. Vi
bør rette kritikken bredere

 – VÅRT LAND – fredag 20. mars 2009

enn dette, sier han.
Løyning mener som de andre at religionsfriheten er helt
fundamental. Han savner imidlertid at flere muslimer deltar
i debatten.
– Vi burde slutte å snakke
om dem, og heller med dem,
påpeker han.

Ikke overrasket. Generalsekretær Shoaib M. Sultan i
Islamsk Råd Norge er glad for
støtten fra de kristne organisasjonene.
– Det tror jeg er godt å høre
for veldig mange muslimer.
– Er du overrasket over at støtten kommer fra dette holdet?
– Nei, jeg er ikke overrasket. Vi har en god dialog mellom religionene i Norge. Vi er
opptatt av religionsfrihet og
har et naturlig fellesskap der,
sier Sultan.
Innvandringspolitisk talskvinne for KrF, Bjørg Tørresdal, mener FrP har bidratt
til å lage en debatt på feil
premisser.
– De generaliserer og blander
sammen islamsk tro og islamsk
ekstremisme. Vi trenger å sette
oss ned i ro og mak og ta denne
debatten konstruktivt.
Nylig sendte KrF brev til
statsminister Jens Stoltenberg
(Ap) med forslag om å opprette en tverrpolitisk kommisjon
som skal jobbe med integreringsspørsmål.
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OVF-direktør Egil
K. Sundbye kjenner
en klump i magen når
han ser ned på Oslo
Børs fra kontoret. Nå
varsler han kutt til
kirkelige formål.
– Det har vært et marerittår, sier
en ærlig Egil K. Sundbye til Vårt
Land. Som direktør for Opplysningsvesenets Fond er 2008 et
år han helst vil glemme så fort
som mulig. Med orkesterplass
til Oslo Børs har han fått kjenne på kroppen hvor vanskelig
det er å få børs og katedral til å
spille på lag. 24,1 prosent av finansporteføljen gikk i fjor tapt.
Det innebærer et samlet tap på
475 millioner kroner.
– Det har vært et krevende
år, og vi har fortsatt store utfordringer foran oss, men jeg
håper det verste er forbi oss nå,
sier Sundbye.

Pengekasse. Verdien av OVF ble
ved utgangen av 2008 anslått til
5,7 milliarder kroner. En tredjedel av dette er aksjer og andre
verdipapirer, mens eiendommer
utgjør to tredjedeler av verdiene.
Tar en med OVFs inntekter fra
blant annet festetomter, skogforvaltning og eiendomsutvikling
fikk Opplysningsvesenets fond et
samlet underskudd på 218 millioner kroner i 2008. Til sammenligning hadde de året i forveien
et overskudd på 214 millioner
kroner. Direktør Egil K. Sundbye varsler allerede nå at den negative resultatutviklingen vil få
konsekvenser.
– Dette vil gå ut over vår evne
til å betjene andre kirkelige formål. Opplysningsvesenets fond
er ingen utømmelig pengekasse, sier han.
Med Trond Giske som kultur- og kirkeminister har Opp-

lysningsvesenets fond blitt pålagt å finansiere en rekke nye
oppgaver. I 2008 brukte fondet
256 millioner på ulike kirkelige formål, mot 165 millioner i
2007, 123 millioner i 2006 og
107 millioner i 2004.
– Det må etableres faste kjøreregler for fondet. Vi har kommet
til et utgiftsnivå der fondets verdi svekkes, advarer Marvin Wiseth, nyvalgt styreleder i OVF.
Direktør Egil K. Sundbye
ønsker ikke å være konkret på
hvem som må forberede seg på
kutt i 2009. Men han gjør det
klinkende klart at fondet ikke vil
være i stand til å opprettholde
nivået fra 2008 og 2007. Det betyr et kutt til kirkelige formål på
minst 100 millioner kroner.
– Skal dette fondet forvaltes på
en forsvarlig måte er vi nødt å
kutte i kostnadene. Det samlede tallet kan fort bli lavere enn i
2007, sier OVF-direktøren, som
presiserer at kuttene må skje i
saqmråd med departementet.

Middelalderkirker. Opplysningsvesenets fond er de siste
årene blitt pålagt å finansiere en
rekke nye oppgaver av departementet. I 2008 brukte de 10,3
millioner kroner til demokratireform og nytt medlemsregister
i Den norske kirke, 12,4 millioner har gått med til å opprette
et nytt datasystem til en rekke
sentralkirkelige instanser, mens
28,2 millioner kroner ble brukt
på tilskudd til kommunale presteboliger, en oppgave som departementet tidligere har hatt ansvar
for. I tillegg utgjorde tilskudd via
Kirkerådet til for eksempel ungdomsarbeid, diakoni og gudstjenesteliv 25 millioner i 2008.
OVF ble også opprinnelig pålagt å finansiere 30 prosent av
utgiftene til å ruste opp landets
middelalderkirker, men på grunn
av svekket økonomi har departementet vedtatt å frita fondet
fra denne oppgaven i årene som
kommer. OVF-direktør Egil K.
Sundbye tror det vil spare fondet for årlige utgifter på mellom
20 og 30 millioner kroner.

