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Re kommune 

 
 JournalpostID 08/397 

 
Saksbehandler: 
Unni Bu, telefon:  33 06 15 18   
Rådmannen 
                                                                                                                                   
Høring - Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 
                                                                                                                                    
  
  
  
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 30.01.2008 008/08 
  
                                                                                                                                   
Rådmannens innstilling 
Re kommune støtter forslag til endringer i opplæringsloven slik det framgår av høringsnotatet 
datert 05.12.08. Det gjelder § 2-3, 2-3a og 2-4.  
 
 
 
30.01.2008 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
Møtebehandling: 
Forslag til høringsuttalelse samt pressemelding av 07.12.07 fra Regjeringen ble delt ut.  
 
Vegard Solberg, Krf fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Re kommune mener at for å understreke kristendommens sentrale plass i faget  
og i vår kultur, bør navnet være ”Kristendom, religion, livssyn og etikk”. Undervisning i faget 
skal ikke være forkynnende. 

      Re kommune vil understreke viktigheten av at KRLE-faget er i samsvar med  
      Menneskerettighetserklæringen. 
 
2. Re kommune støtter forslaget til endring i opplæringslovens §2-3a om at ”Skuleeigar skal 

årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om fritak og om innhaldet i 
opplæringa.” 

 
3. Re kommune merker seg at det i lærerplanens generelle del sies følgende: ”Den kristne tro 

og tradisjon utgjør en dyp strøm i vår historie – en arv som forener oss som folk på tvers av 
trosretninger. Den preger folks livsnormer, forestillingsverden, språk og kunst. Den binder 
oss sammen med andre folkeslag i ukens ulike rytme og årets høytider, men lever også  i 
våre nasjonale særdrag: i begreper og bekjennelser, i bygdeskikk og musikk, i 
omgangsformer og identitet.” 
 
Med dette som bakgrunn, vil Re kommune presisere at læreplanen i faget må gi rom for en 
større kvantitativ vektlegging av undervisning i kristendom enn undervisning i andre 
religioner og livssyn. 
 

 
Trond Ekstrøm, Frp foreslo følgende tillegg til høringsuttalelsen:  
Det skal ikke gis fritak i KRL med mindre undervisningen er forkynnende. Begrunnelse: KRL er et 
viktig fag for å skape forståelse mellom religionene.  
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Votering: 
Ved votering ble Ekstrøms tilleggsforslag først tatt opp til votering og falt med 7 mot 2 (Frp) 
stemmer. 
 
Deretter ble Solberg forslag satt opp mot rådmannens forslag og ble vedtatt med 6 mot 3 (Ap (2) 
og V (1) ) stemmer. 
 
 
HOV-008/08 Vedtak: 

1. Re kommune mener at for å understreke kristendommens sentrale plass i faget  
og i vår kultur, bør navnet være ”Kristendom, religion, livssyn og etikk”. Undervisning i faget 
skal ikke være forkynnende. 

      Re kommune vil understreke viktigheten av at KRLE-faget er i samsvar med  
      Menneskerettighetserklæringen. 
 
2. Re kommune støtter forslaget til endring i opplæringslovens §2-3a om at ”Skuleeigar skal 

årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om fritak og om innhaldet i 
opplæringa.” 

 
3. Re kommune merker seg at det i lærerplanens generelle del sies følgende: ”Den kristne tro 

og tradisjon utgjør en dyp strøm i vår historie – en arv som forener oss som folk på tvers av 
trosretninger. Den preger folks livsnormer, forestillingsverden, språk og kunst. Den binder 
oss sammen med andre folkeslag i ukens ulike rytme og årets høytider, men lever også  i 
våre nasjonale særdrag: i begreper og bekjennelser, i bygdeskikk og musikk, i 
omgangsformer og identitet.” 
 
Med dette som bakgrunn, vil Re kommune presisiere at læreplanen i faget må gi rom for en 
større kvantitativ vektlegging av undervisning i kristendom enn undervisning i andre 
religioner og livssyn. 

 
 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
4 I 05.12.2007 Kunnskapsdepartemen

t 
Høring - forslag til endringer i opplæringsloven 

5 S 09.01.2008  Høring - Endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven 

6 U 14.01.2008 Det Kongelige 
Kunnskapsdepartemen
tet 

Høringssvar på forslag til endring av 
opplæringsloven i faget kristendom-, religions- 
og livssynskunnskap 

 
a 
Faktaopplysninger 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer av opplæringsloven i forhold til faget 
KRL- kristendom, religion og livssyn. Høringen omhandler følgende områder: Fritak fra aktiviteter 
m.m. i opplæringen, undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, innhold 
og vurdering i opplæringen. Bakgrunnen for forslaget til endringene er den kritikk som har kommet 
fra ulike trossamfunn helt siden faget ble innført i 1997, dommen i Den europeiske 
menneskerettsdomstolen av 29.juni 2007 og uttalelse fra Menneskerettskomiteen i FN. Dette blir 
det redegjort for i høringsnotatet. Et hovedpunkt er at faget gjennom loven i § 2-3 forandrer navn til 
religion, livssyn og etikk. Endringene er også slik at det som omhandler innholdet i faget er tatt bort 
fra loven. Dette er nå en del av selve læreplanen. Endringen understreker at faget er et ordinært 
fag og leddet som omtaler formålet og arbeidet med faget, er endret slik at det sikrer at 
undervisningen i faget er i samsvar med menneskerettene og dommen i EMD. 
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Vurdering og analyse 
Re kommune har en meget god tradisjon til å følge opp dette faget på en ryddig måte helt fra det 
ble innført. Det er få som har bedt om fritak og det har ikke vært vanskelige saker rundt 
praktisering av faget. Rådmannen tror at en endring av navnet på faget vil gjøre det enda enklere å 
håndtere skepsis til og arbeidet rundt faget.  
 
Når det gjelder gudstjenester så er det ikke noe forbud mot å legge til rette for det. Det er nedfelt i 
vår skole – kirke plan. En plan som er under revisjon. Kristendommen har en stor plass i faget. Det 
er imidlertid slik at disse ikke skal legges som en del av avslutningen til jul eller før sommeren. 
Dette handler om inkludering. Ved gudstjenester er det en klar fritaksrett og dette praktiserer 
skolene i Re på en ryddig måte. 
 
 

Re, 09.01.08 
 

Trond Wifstad 
rådmann 

 Unni Bu 
 kommunalsjef 
 
 


