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Høring - forslag til endringer i opplæringsloven 
 

Innstilling 
Ordføreren anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 
1. Saken legges frem uten innstilling. 
2. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens paragraf 13 - utvidet myndighet i 

hastesaker, jf delegeringsreglementets punkt 1.2.3. 
Fredrikstad, 28. januar 2008 
 

Formannskapets behandling 07.02.2008 
Korrigering: 
I saksfremstillingen fremgår at ordføreren har bedt gruppelederne om å arbeide frem en 
innstilling.  Dette medfører ikke riktighet. Det er posisjonens gruppeledere som var informert 
om at denne saken kom opp kort tid i forkant ved utsendelse av saksdokumentene. 
 
På vegne av Kristelig folkeparti fremmet representanten Per Lebesby følgende forslag til 
vedtak under punkt 1: 
Forslaget om endringer i KRL-faget må trekkes tilbake og regjeringen må straks innlede  
en bred dialog med partiene på Stortinget med tanke på å finne en mer samlende løsning. 
 
På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet representanten Ingrid I. Willoch følgende 
forslag under punkt 1: 
Fredrikstad kommune har følgende kommentar: 
 
Forutsetningen for å utvikle toleranse er kunnskap om andres syn, kultur, tro og 
verdigrunnlag. Mangelen på faktisk viten er grobunn for fordommer som igjen kan utvikle 
seg til fiendtlige holdninger og handlinger.  
 
Norge har fått mange nye innbyggere som gir et sterkere innslag av andre religioner og 
kulturelle tradisjoner enn før. Vi har fått et større mangfold. Humanetikere og andre kristne 
trosretninger enn den statskirkelige med tradisjonell tilknytning til skolen representerer også 
livssyn som skal respekteres gjennom fritaksordninger som sikrer foreldrenes rett til å velge 
hva slags religiøs utøvelse og trosopplæring barna skal ta del i og opplæres til. 
 
Den beste måten å hindre at fordommer og intoleranse utvikler seg, er gjennom en livssyn 
nøytral undervisning som alle tar del i, men som ikke prioriterer ett trosalternativ som bedre, 
riktigere eller viktigere enn andre. KRL undervisningen bør derfor fortsette, men gjennomgås 
for å undersøke om det er sider ved den som kan oppfattes som utilbørlig religiøs eller 
livssynsmessig påvirkning. Samtidig vil det være faktisk galt å underslå at Norge i tusen år, 
og det meste av Europa enda lenger, har vært et kristent samfunn. Likedan at det meste av 
kultur og samfunnsutvikling i denne del av verden er preget av dette. Slik Hinduisme, 
Buddhisme, Islam og andre religioner har preget andre deler av verden. 
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En stor del av dagens elever og deres foreldre har fortsatt en kristen trosbakgrunn, de fleste 
gjennom statskirken. Skolen har tradisjonelt gitt trosopplæring for disse. Vår allmenne skole 
har sin opprinnelse nettopp i behovet for slik trosopplæring. Det har også sikret overføring 
av sentrale kulturelle verdier og tradisjoner og av kulturarv gjennom salmer, musikk, 
bildekunst, kunnskap om de ti bud som grunnlag for moralsyn og kunnskap om 
bibelhistorien som også er referansegrunnlag for mye av vår skjønnlitterære arv. Det vil 
derfor være naturlig at denne opplæringen får fortsette i eget fag for de elever hvor de 
foresatte ønsket det. Den kan naturlig også omfatte kirkelige gudstjenester i forbindelse med 
markering av høytider. 
 
Et større kulturelt mangfold krever respekt for andres tro uten at vi behøver fornekte den 
egne og dens uttrykk. Samtidig skal vi ikke forveksle alle kulturelle tradisjoner med religion, 
og vi må, som samfunn, fastholde vårt syn på rett og galt i forhold til menneskerettigheter, 
personlig frihet og integritet. Vi må kreve toleranse av oss selv, men samtidig også forvente 
at alle som bosetter seg i et kristent land må ha forståelse av hva det valget innebærer. Det 
kan man få gjennom en god KRL undervisning.  
 
På vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet representanten  
Kari Agerup følgende forslag under punkt 1: 
Fredrikstad kommune slutter seg til departementets forslag til ny lovtekst. 
 
Votering: 
Forslaget fra AP/SV fikk 5 stemmer (4 AP, 1 SV) mot 8 stemmer (3 FrP, 2 H, 1 KrF, 1 V,  
1 PP) og falt. 
Forslaget fra H/FrP fikk 6 stemmer (2 H, 3 FrP, 1 KrF) mot 7 stemmer og falt. 
Forslaget fra KrF ble vedtatt med 8 stemmer (3 FrP, 2 H, 1 KrF, 1 V, 1 PP) mot 5 stemmer 
(4 AP, 1 KrF). 
For øvrig ble rådmannens innstilling i punkt 2 enstemmig vedtatt med 13 stemmer. 
 

Formannskapets vedtak 07.02.2008 
1. Forslaget om endringer i KRL-faget må trekkes tilbake og regjeringen må straks  

innlede en bred dialog med partiene på Stortinget med tanke på å finne en mer 
samlende løsning. 

2. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens paragraf 13 - utvidet myndighet i 
hastesaker, jf delegeringsreglementets punkt 1.2.3. 

 
Fredrikstad, 7. februar 2008 
Rett utskrift: 
 
 
Bjørg Irene Nilsen 
Sekretær 
 
 
 
 
 
• Særutskrift av saken vedlegges brev om høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til  

Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no 
• Bystyret (til referat hastevedtak) 
• Omsorgs- og oppvekstseksjonen i Fredrikstad kommune 
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Sammendrag 
Det kongelige kunnskapsdepartement har invitert til høring av forslag på endringer i 
opplæringsloven Forslagene omfatter endringer på følgende områder: Fritak for aktiviteter 
m.m. i opplæringen, undervisningen i faget kristendoms,- religions og livssynskunnskap, 
innhold og vurdering i grunnopplæringen. Ordføreren har bedt gruppelederne om å arbeide 
frem et forslag til høringsuttalelse i saken som fremmes i Formannskapets møte.  
Da høringsfristen er 4. februar 2008, legges opp til at Formannskapet vedtar 
høringsuttalelse under henvisning til ”hasteparagrafen”. 
 

Vedlegg 
Brev fra kunnskapsdepartementet, datert 05.12.2007 med høringsnotatet. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Høringsnotat og forslag til lovetekst er lagt ut på departementets internettside: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing--forslag-til-endringer-i-
opplarin-2.html?id=493556
 

Saksopplysninger 
Se sammendrag. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ikke aktuelt 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke aktuelt. 
 

Vurdering 
Se sammendrag. 
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Ordføreren 
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no 
Telefon: 69 30 62 86 Telefaks: 69 30 60 04 Tlf. saksbeh.: 69 30 62 86 Bankkonto:  

 

Kunnskapsdepartementet  
postmottak@kd.dep.no
 
 
 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
200706054 2007/13502-11-16075/2008-EVKA  B00 07.02.2008 
 
 

Høring - forslag til endring i opplæringsloven 
 
Det vises til Deres brev av 05.12.2007. 
 
Fredrikstad formannskap behandlet saken i sitt møte 7. februar 2008, sak 10/08 og fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Forslaget om endringer i KRL-faget må trekkes tilbake og regjeringen må straks  

innlede en bred dialog med partiene på Stortinget med tanke på å finne en mer 
samlende løsning. 

2. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens paragraf 13 - utvidet myndighet i 
hastesaker, jf delegeringsreglementets punkt 1.2.3. 

 
Vi er klar over at høringsfristen var satt til 4. februar, men at departementet ville ta med 
høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune idet Formannskapet ville behandle saken få dager 
etter fristen.  Dette ble bekreftet av Deres kontor per telefon i dag, ref. Trine Andresen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eva Kristin Andersen 
ordfører 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:   Særutskrift av Formannskapets behandling av saken. 
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