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HØRING- FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN § 2-3A OG § 2-4

Rådmannens forslag til vedtak:

Alternativ 1.
Kvitsøy kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i opplæringsloven § 2-3

a og § 2-4.

Alternativ 2.
Kvitsøy kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i opplæringslovens § 2-3
a om årlig informasjon til foresatte om innhold i opplæringen.
Utvalget slutter seg ikke til departementets forslag til endring av § 2-4.
Utvalget vil beholde dagens navn og formålsparagraf for KRL - faget med en tilføyelse i siste
avsnitt: " på en saklig og likeverdig måte."
Siste avsnitt i formåslparagrafen for faget vil da bli: ( tilføyelsen i kursiv )

" Den som skal undervise i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, skal presentere
kristendommen, dei ulike verdsreligionar og livssyn å ein sakle o likeverdi måte ut frå
deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei
ulike emna."
Departementet må vurdere om dommen i EMD bør føre til økt mulighet for fritak fra deler av
fag

Forslag til vedtak fra KRF/FB:
Kvitsøy kommunestyre mener at KRL-faget beholdes som i dag, siden kravene fra EMD
allerede er ivaretatt.

Vedtak  i kommunestyret:
Rådmanns forslag alternativ 1: 5 stemmer
Rådmannens forslag alternativ 2: 0 stemmer
Forslag fra KRF/FB: 9 stemmer
Blank: 1 stemme

Utskrift sendt:
Det kongelige Kunnskapsdepartement
Rektor Kvitsøy skole
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Vedlegg:
1. Høringsbrev Forslag til endringer i opplæringsloven datert 05.12.07
2. Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven
Høringsnotat og forslag til lovtekst er lagt ut på departementets internettside på følgende
adresse: htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /kd/dok/hoerin er/ aa hoerin .html?id=1977
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BAKGRUNN FOR SAKEN
På bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot KRL-faget slik faget
var i 1997, sender Kunnskapsdepartementet forslag til endring av opplæringslovens § 2-3a og
§ 2-4 ut på høring Forslaget omfatter endringer på følgende områder:
• Fritak for aktiviteter med mer i opplæringen (§ 2-3a )
• Undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynkunnskap ( § 2-4 )
Høringsfristen er 4. februar 2008.

SAKSOPPLYSNINGER:
Historikk:
Før Læreplanen av 1997 ble innført, hadde vi undervisning i faget kristendomskunnskap og i
livssynkunnskap for de som ikke ønsket undervisning i kristendom. Kristendomskunnskap
med religions- og livssynorientering (KRL ) ble innført trinnvis i grunnskolen som
obligatorisk fag fra skolestart 1997-98. Det ble lagt til grunn at faget er et ordinært skolefag
på linje med andre fag i skolen. Fagets formål var å få til et samlende skolefag, der elevene så
langt som mulig deltar i en felles undervisning. Faget skal gi et vesentlig bidrag til det felles
kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlaget dagens samfunn bygger på, med innslag fra ulike
kulturer, religioner og livssyn.
Det ble på begynnelsen av 2000-tallet foretatt evalueringer av faget og fritaksretten. Reglene
for fritak ble endret fra oktober 2001 og innholdet i selve faget ble forenklet med virkning fra
skoleåret 2002 / 03. Navnet på faget ble endret til Kristendoms-, religions- og
livssynkunnskap.
Staten ble saksøkt med krav om rett til fullt fritak fra faget. Saken ble behandlet i alle norske
rettsinstanser. Domstolene konkluderte i 2001 med at det er mulig å gjennomføre en avgrenset
fritaksordning innenfor de formelle rammene for faget.

Saksøkerne klaget da saken inn for Menneskerettighetskomiteen i FN og EMD, med påstand
om at faget og mangelen på fullt fritak er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske
retter og med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Menneskerettighetskomiteen i FN rettet i 2004 kritikk mot fritaksordningen og mot påstått
religionsutøvelse i KRL - faget slik faget og fritaksordningen var i 1997. Endringer i
bestemmelsene for faget ble fastsatt av Stortinget og ny læreplan ble gjort gjeldende fra 15.
august 2005.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, har i dom av 29.juni 2007 fastslått at
KRL-faget i grunnskolen i Norge krenket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,
EMK. EMD har vurdert faget slik det var fastsatt i læreplanen av 1997 og det rettslige
rammeverket rundt faget slik det da kom fram. jf. Opplæringslova § 1-2 og § 2-4. Norge som
stat er bundet av konvensjonen og dommen, og denne går framfor bestemmelsen i annen
norsk lovgivning. Kunnskapsdepartementets høringsnotat bemerker at KRL-faget derfor må
endres slik at det er i samsvar med menneskerettighetene.

Dommen slår fast at :
• De overordnede formåla for KRL-faget er i samsvar med prinsippet om pluralisme og

objektivitet i EMK.
• Selv om kunnskap om kristendommen utgjør en større del av pensum enn andre religioner

og livssyn, er ikke det i seg selv i strid med prinsippet om pluralisme og objektivitet.
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• Det er kvalitative forskjeller i undervisningen i kristendom sammenlignet med de andre
delene av faget. Prinsippet om pluralisme og objektivitet innebærer at opplæringen på en
likeverdig måte skal vise mangfoldet i religioner og livssyn og ikke gi noen en kvalitativ
forrang.

• Domstolen mener derfor det er uklart hvordan formålet med faget: " å fremje forståing ,
respekt og dialog, " kan bli nådd.

• På denne bakgrunn konkluderer domstolen med at de samlede kristendomselementene i
faget er i strid med EMK.

• EMD vurderer om faget likevel kan bli akseptert ved å se på mulighetene for delvis fritak,
og konkluderer med at de fritaksordningene en hadde i 1997 ikke var i samsvar med
EMK.

Departementet påpeker at flere av forholdene som er tatt opp i dommen, ikke er endret siden
1997 og at de gjelder fremdeles for faget slik de er i dag. Dommen omtaler også deltakelse i
religiøse aktiviteter ( bønn, salmesang, gudstjenester og lignende) og uttrykker bekymring,
spesielt for de yngste elevene

SAKSBEHANDLERS VURDERING:
Høringsnotatet til Kunnskapsdepartementet slår fast at dommen i EMD må få konsekvenser
for KRL-faget og dagens fritaksordning.
Hovedspørsmålet blir da om en velger å løse dette ved å:
• Beholde fellesfaget ved å likestille kristendommen, andre religioner og andre livssyn eller
• Beholde kristendommens særstilling innenfor faget og heller åpne mer for delvis fritak.

Det kan innebære at elever i en periode av skoleåret blir undervist i ulike grupper der det
er behov for det.

Rådmannen vurderer det slik at valg av høringsuttalelse i denne saken baserer seg i stor grad
på verdier og eget livssyn. Høringsnotatet er noe uklart med hensyn til hva som må endres
som følge av dommen. Rådmannen har derfor valgt å legge fram en delt innstilling.
Begge alternativene støtter regjeringens forslag til årlig informasjon til foresatte om innholdet
i faget, i tillegg til årlig informasjon om fritaksretten slik loven krever i dag.

Alternativ 1 støtter regjeringens forslag til endringer.
Fagets navn endres til Religion, livssyn og etikk, og en legger opp til en kvalitativ likeverdig
behandling av alle religioner og livssyn.

Alternativ 2 legger opp til at en beholder dagens formålsparagraf, navn og innhold i faget
med en mindre tilføyelse i siste ledd i formålsparagrafen for faget. Dette alternativet løser
utfordringen fra EMD med å åpne for større fritak fra deler av faget dersom foresatte ønsker
det.
Tilføyelsen i siste ledd understreker at undervisningen i hele faget skal være saklig, og at
presentasjonen av de ulike religioner og livssyn skal skje på en likeverdig måte.
Departementets forslag til endring i dette siste leddet var at presentasjonen skulle være: "
ob'ektivt kritisk o luralistisk." Rådmannen vurderer det slik at begrepene saklig og
likeverdig er lettere å tolke og de dekker bedre målsettingen om at undervisningen skal gis
med respekt for de ulike religioner og livssyn.

Saksutredningen er gjort i samarbeid med administrasjonen i Randaberg kommune.


