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Vedlegg: 
Høringsnotat om forslag til endringar i opplæringslova. 
 
Bakgrunn: 
 På bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettighetssdomstolen (EMD) mot KRL-faget 
29.06.07, kommer Kunnskapsdepartementet med forslag til endringer i opplæringsloven. 
 
Saksutredning: 
Formålet med lovendringen er å endre ordlyden i loven slik at det sikrer at undervisningen i 
faget er objektiv, kritisk og tar hensyn til at det er ulike livssyn i vårt samfunn.  
 
Det er foreslått at navnet på faget endres fra Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 
(KRL) til Religion, livssyn og etikk ((RLE). 
 
Det presiseres at reglene for fritak skal gjøres kjent for foreldrene hvert år. De skal også 
informeres om innholdet i opplæringen. 
 
I undervisningen skal ulike verdensreligioner og livssyn presenteres på en objektiv, kritisk og 
pluralistisk måte. Det skal være de samme pedagogiske prinsipper som ligger til grunn for 
undervisningen i alle emner. Med andre ord skal ikke kristendomskunnskap ha noen 
særstilling i faget.  
 
I nåværende opplæringslov er KRL-faget det eneste faget som har regulert formål og innhold 
i egen lovparagraf ( §2-4). Kunnskapsdepartementet foreslår at formål og innhold endres i 
tråd med dommen i EMD, og at de blir flyttet fra lovteksten til læreplanen sammen med de 
andre fagene.  
 
Juridiske forhold: 
Det er en alvorlig sak at EMD sier at Norge bryter menneskerettighetene. Vi setter 
menneskerettigheter høyt, og må foreta endringer i tråd med dommen. 
 
Vurdering: 
Forslag til endringer i opplæringsloven følger pålegg og prinsipper i dommen fra EMD. Det 
betyr at opplæringen i faget vil følge menneskerettighetene.   
 
INNSTILLING/VEDTAK: 
Sliptvet kommune gir følgende høringsuttalelse: 
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Skiptvet kommune slutter seg til de forslag til endringer i opplæringsloven som 
Kunnskapsdepartementet har lagt fram til høring i forbindelse med at Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen har avsagt dom mot KRL-faget. 
 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg den 22.01.2008 sak 
10/08 
 
Behandling: 
Harald Frorud fremmet på vegne av Krf følgende forslag til høringsuttalelse: 
 
Skiptvet kommune vil gi følgende høringsuttalelse: 

1. Det er viktig at alle norske skolefag er i samsvar med 
Menneskerettighetserklæringen. 

2. Det kan synes som departementet i sitt forslag går unødvendig langt i forhold til 
dommen i å redusere kristendommens plass. 

3. Skiptvet kommune mener lov og forskrifter om faget bør inneholde tydelige 
formuleringer som gir grunnlag for at kristendommen, som har preget vårt lands 
utvikling og kulturgrunnlag gjennom de siste tusen år, fremdeles kan stå sentralt i 
skolens undervisning. 

4. Det er ingen grunn i forhold til dommen, til å problematisere at et lands skole gir 
en kvantitativ grundigere innføring i den religion som historisk og kulturelt har 
preget landet mest. 

 
Ved avtemmingen ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Krf. 
Forslaget fra Krf ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Skiptvet kommune gir følgende høringsuttalelse: 

1. Det er viktig at alle norske skolefag er i samsvar med 
Menneskerettighetserklæringen. 

2. Det kan synes som departementet i sitt forslag går unødvendig langt i forhold 
til dommen i å redusere kristendommens plass. 

3. Skiptvet kommune mener lov og forskrifter om faget bør inneholde tydelige 
formuleringer som gir grunnlag for at kristendommen, som har preget vårt 
lands utvikling og kulturgrunnlag gjennom de siste tusen år, fremdeles kan stå 
sentralt i skolens undervisning. 

4. Det er ingen grunn i forhold til dommen, til å problematisere at et lands skole 
gir en kvantitativ grundigere innføring i den religion som historisk og kulturelt 
har preget landet mest. 
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