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Rådmannens innstilling 
Tønsberg kommune støtter forslaget om å endre § 2-4 i opplæringsloven slik det 
fremkommer i høringsnotatet. 
 
 
 
20.11.2014 Utvalg for barn og unge 
 
Møtebehandling: 

Ap fremmet følgende forslag: 
- Etter lovendringene i 2005 og 2008 ble det skapt ro rundt faget ”Religion, livssyn og etikk”. 

Denne endring som departementet foreslår kan på nytt skape støy og usikkerhet. Tønsberg 
kommune støtter derfor ikke forslaget om å endre § 2-4 i opplæringsloven slik det 
fremkommer i høringsnotatet. 

 
Ved alt. vot. ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer (H, FrP og KrF) mot 5 stemmer (Ap 
og SV) gitt Ap’s forslag. 
 
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak: 
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UBU-045/14 Vedtak: 

Tønsberg kommune støtter forslaget om å endre § 2-4 i opplæringsloven slik det fremkommer i 
høringsnotatet. 
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Kortversjon – hva saken gjelder: 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å 
endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) og innføre en bestemmelse om tidsbruk 
knyttet til kristendomskunnskap i læreplanen i faget. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.id Tittel 
10.11.2014 588957 Hoeringsbrev RLE.pdf 
10.11.2014 588958 Høringsnotat SE side 26 flg..pdf 
10.11.2014 588960 Vedlegg_1_Til_kapittel_3_i_hoeringsnotatet.pdf 
 
 
 
 
 
                                                                                               
Dokumenter i saksmappen: 

 
 
 
 
 
 
Innledning/bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) og 
innføre en bestemmelse om tidsbruk knyttet til kristendomskunnskap i læreplanen i faget. 

 
Faktagrunnlag: 

Forslaget omfatter følgende endringer: 

 Endre § 2-4 i opplæringsloven slik at navnet på faget endres til kristendom, religion, livssyn 
og etikk (KRLE) 

 Endre læreplanen i religion, livssyn og etikk, slik at navnet endres til kristendom, religion, 
livssyn og etikk 

 Endre læreplanen i religion, livssyn og etikk ved at det tas inn krav i timetall at om lag 
halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til kristendomskunnskap 
 
 

Rettslig grunnlag: 

 
Forholdet til kommuneplanen: 
 
Vurderinger: 

I høringsnotatet understrekes det at kravet i opplæringsloven om at faget ikke skal være 
forkynnende videreføres, og at undervisningen skal fortsette å presentere de ulike 
verdensreligioner og livssyn objektivt og kritisk. 
 
Det foreslås ingen endringer i kompetansemålene. Det foreslås heller ingen endringer i 
opplæringslovens §2-4a, som gjelder fritaksretten. Departementet understreker at dagens 
fritaksbestemmelser utgjør et selvstendig vern av foreldrenes konvensjonsbestemte rettigheter. 
 
Bakgrunn for endringsforslaget, er at regjeringen ønsker at kristendom, på grunn av denne 
religionens sterke historiske plass i Norge, skal vies mer tid og oppmerksomhet i undervisningen 
enn tilfellet er i dag. Regjeringen mener også at et nasjonalt krav om tidsbruk, vil bidra til å 
forhindre store variasjoner i tidsbruken knyttet til de enkelte delene av faget. 
Samlet sett mener rådmannen at de foreslåtte endringene ikke hefter ved grunnskolens 
verdigrunnlag og støtter derfor forslaget. 
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Alternative løsninger: 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Forslaget om navneendring innebærer ingen nye plikter eller rettigheter, og vil ikke ha økonomiske 
eller administrative konsekvenser for kommunene. Det foreslås ingen endringer i 
kompetansemålene, og departementet ser ikke navneendringen som så vesentlig at det vil være 
behov for skolene å skaffe nye læremidler i faget. 
Forslaget om økt tidsbruk på kristendomskunnskap i undervisningen, vil ikke ha økonomiske 
konsekvenser. 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 

 
Konsekvenser for barn og unge: 

 
Videre behandling: 

Saken avsluttes i Utvalg for barn og unge. 
 
 

Tønsberg, 08.11.14 
 
 

Pål Thalmann 
Kommunaldirektør 

Erik Relander Tømte 
Fagenhetsleder 
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