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Høring av forlag til endring i opplæringsloven, KRL-faget 
 
Sektorutvalget barn og unge i Bærum kommune hadde forslag til endring i 
opplæringsloven oppe til behandling 15.januar 2008. 
Vedtak fra dette møtet er som følger: 
 
Bærum kommune vil gi uttrykk for følgende: 
1. Faget bør fortsatt benevnes KRL. 
2. Dersom en finner det ønskelig å gjøre endringer i faget, må lov og forskrifter 

inneholde klare og tydelige formuleringer som gjør at det fortsatt kan brukes mer 
tid på kristendommen enn på andre religioner, fordi kunnskap om kristendommen 
er nødvendig for å forstå norsk og europeisk kultur og historie. 
 
Øvrige forslag følger saken til departementet. 

 
 
 
 
Under den politiske behandlingen, som ikke fikk flertall, er som følger: 
  
Rådmannens forslag til vedtak: 
Bærum kommune støtter forslag til endring under forutsetning av kristendommen 
fortsatt vil ha en sentral rolle i faget. Det bør fortsatt være slik at det kvantitativt brukes 
mer tid på kristendom enn på andre religioner på grunn av den særlige stillingen 
kristendommen historisk har i Norge. 
Side 5 
Behandlingen i møtet 
Fellesforslag H, Frp, KrF fremmet av Yngve Haugstvedt: 
1. Faget bør fortsatt benevnes KRL. 
2. Dersom en finner det ønskelig å gjøre endringer i faget, må lov og forskrifter 

inneholde klare og tydelige formuleringer som gjør at det fortsatt kan brukes mer tid 
på kristendommen enn på andre religioner, fordi kunnskap om kristendommen er 
nødvendig for å forstå norsk og europeisk kultur og historie. 
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Yngve Haugstvedt (KrF) fremmet følgende forslag: 
Departementet har i sitt forslag til endringer gått unødvendig langt i å redusere 
kristendommens plass i faget. Det er underlig at en istedenfor de foreslåtte endringene 
ikke har drøftet og kommet med forslag til fritaksordninger, dersom en fant det 
nødvendig å endre rammene for faget. 
 
Dag Gladmann Sørheim (R) fremmet følgende forslag: 
1. Utvalget foreslår å stryke ” ut frå deira eigenart” slik at det i opplæringsloven § 2-4 

står: Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk, skal presentere ulike 
verdensreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. 

2. Utvalget foreslår at avsnitt 4 flyttes opp så det blir stående som avsnitt 2 i 
opplæringsloven § 2-4. 

3. Utvalget foreslår å stryke ordene ”grundig” slik at det i opplæringsloven § 2-4 står: 
”gi kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv og gi kjennskap til 
evangelisk-luthersk kristendomsforståing og ulike kristne kyrkjesamfunn. 

 
Fellesforslag SV og Ap fremmet av Gunnar Gussgard: 
Bærum kommune støtter forslag til endring i Opplæringsloven. 
 
Audun Vindøy (V) fremmet slik vedtak: 
Bærum kommune støtter forslaget til endring av Opplæringsloven. Det bør fortsatt 
brukes mer tid på kristendom enn på andre religioner, fordi kunnskap om 
kristendommen er nødvendig for å forstå norsk og europeisk kultur og historie. 
 
Votering: 
Fellesforslaget H, Frp, KrF punkt 1 ble vedtatt mot 6 stemmer (Ap, SV, R, V). 
Fellesforslaget H, Frp, KrF punkt 2 ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap, SV, R) 
Haugstvedts forslag fikk 1 stemme (KrF) 
Gladmann Sørheims forslag fikk 1 stemme (R) 
Fellesforslag SV, Ap fikk 3 stemmer (Ap, SV) 
Vindøys forslag fikk 2 stemmer (V) 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Kari Buer 
Rådgiver i kommunalssjefenes stab 
 

      
      

      


