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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN

RÅDMANNENS INNSTILLING

Ullensaker kommune har ingen merknader til de foreslåtte endringer vedrørende fritak fra
aktiviteter m.m i opplæringen, undervisningen i faget kristendoms-, religions- og
livssynskunnskap, innhold og vurdering i grunnopplæringen i høringsnotat av 5/12-2007 fra
Kunnskapsdepartementet.

Ullensaker, 22.01.2008

Hanne Espeseth
kommunaldirektør

Saksnr. 2007/5419-5 Side 1 av 2



Saksbehandler: Jorun Wenger Aanerud
Vedlegg: Høringsbrev, dat. 05.12.2007

Høringsnotat
Forslag til uttalelse fremmet av Ingunn Ulfsten i HOPs møte 21.01.08

Saksdokumenter:

SAKEN GJELDER

På bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen mot KRL-faget kommer
Kunnskapsdepartementet med framlegg om endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om
grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)

Lovforslaget inneholder forslag til endringer på følgende områder:
Fritak fra aktiviteter m.m i opplæringa (opplæringslova § 2-3a)
Undervisningen i faget kristendoms-,  religions-  og livssynskunnskap (opplæringslova
§2-4)

Forslaget til endringene kommer som følge av KRL-fagets behandling i Stortinget, i det
norske rettsvesen, i FNs Menneskerettighetskomite og Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Den europeiske menneskerettkonvensjonen (EMK) vurderer at det er kvalitative forskjeller i
undervisninga i kristendom sammenlignet med de andre delene av faget. De mener derfor at
det er uklart hvordan formålet med faget kan nås. På denne bakgrunnen konkluderer
domstolen at de samlede kristendomselementene i faget er i strid med EMK. Flere av
forholdene som ble tatt opp i dommen, er ikke endret siden 1997 og KD fremmer derfor
endringsforslagene i tråd med dommen fra EMD.

VURDERINGER /DRØFTINGER

På bakgrunn av dommen i EMI) og den omfattende behandlingen av KRL-fagets innhold og
fritaksreglement, vurderer rådmannen at Kunnskapsdepartementets endringsforslag ivaretar
behovet for endringer i opplæringslova.

I HOP-møte 21.01.08 ble det av Ingunn Ulfsten fremmet forslag til uttalelse. Forslaget følger
vedlagt.

KONKLUSJON

Rådmannen anbefaler at de foreslåtte endringer i høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet
får tilslutning.

Melding om vedtak sendes:
• Skolene
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging -  28.01.2008

Behandling:
Av 11 representanter var 11 tilstede.

Repr. Ingunn Ulfsten (KrF) fremmet fig. forslag:
Kunnskapsdepartementet sendte ut før jul sitt forslag til lovendring i opplæringsloven når det
gjelder KRL-faget. Forslaget til endringer i lovteksten er begrunnet i uttalelsen fra FNs
menneskerettighetskomite av 3. november 2004 om utformingen av fritaksordningen og påstått
religionsutøvelse i KRL-faget, og i dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen
(EMD) av 29. juni 2007 om KRL-faget, slik faget er presentert i læreplanene fra 1997.

Ullensaker Kommune viser til at fritaksordningen i KRL-faget allerede er endret som følge av
uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite i forhold til den ordningen som gjaldt i 1997, og
som EMD har vurdert. Ullensaker Kommune er enig med departementets foreslåtte presisering i
opplæringslovens § 2-3a av skolens informasjonsplikt overfor foreldrene når det gjelder
innholdet i opplæringen, og tar til etterretning at departementet med det legger til grunn at
kritikken mot fritaksordningen fra 1997 i EMDs dom da vil være fullt ivaretatt i lovverket.

Ullensaker Kommune mener at undervisningen i KRL-faget, slik gjeldende opplæringslov
presiserer, skal være av ikke-forkynnende art, at de samme pedagogiske prinsippene skal legges
til grunn for undervisningen om de ulike tema og ulike religioner, og at de ulike religioner og
livssyn skal presenteres ut fra sin egenart. Ullensaker Kommune vil også vektlegge
målsetningen i gjeldende opplæringslov om at undervisningen skal fremme forståelse, respekt
og evne til dialog mellom mennesker med ulike livssyn og trosoppfatninger.

Ullensaker Kommune vil samtidig påpeke at kristendommen står i en særstilling blant de ulike
religioner i Norge når det gjelder betydning for nasjonens og vår verdensdels historie og kultur,
men også når det gjelder tilslutning gjennom medlemskap i trossamfunn. Ullensaker Kommune
mener at dette må tilsi at kristendommen har en særstilling i KRL-faget når det gjelder
læringsmengde. Fagets tittel og innholdsbeskrivelse i lovteksten bør gjenspeile dette.

Ullensaker Kommune deler fullt ut høringsnotatets konklusjon om at dommen i EMD av 29.
juni 2007 må være førende for lovtekst og læreplaner for KRL-faget, men kan ikke se at
departementet i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at de foreslåtte endringene i tittel og
innhold i opplæringslovens § 2-4 er nødvendige for å ivareta dette hensynet.

Repr. Tron Erik Hovind (SP) fremmet fig. forslag til et nytt pkt. 2:
Ullensaker kommune forutsetter at trossamfunnene fortsatt settes i stand til å drive
trosopplæring.

Votering: Repr. Ingunn Ulfstens forslag fikk 7 stemmer mot 4 som ble avgitt for
rådmannens innstilling.
Repr. Hovinds forslag fikk 3 stemmer og falt derved.

Vedtak

Kunnskapsdepartementet sendte ut før jul sitt forslag til lovendring i opplæringsloven når det
gjelder KRL-faget. Forslaget til endringer i lovteksten er begrunnet i uttalelsen fra FNs
menneskerettighetskomite av 3. november 2004 om utformingen av fritaksordningen og påstått
religionsutøvelse i KRL-faget, og i dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen
(EMD) av 29. juni 2007 om KRL-faget, slik faget er presentert i læreplanene fra 1997.



Ullensaker Kommune viser til at fritaksordningen i KRL-faget allerede er endret som følge av
uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite i forhold til den ordningen som gjaldt i 1997, og
som EMD har vurdert. Ullensaker Kommune er enig med departementets foreslåtte presisering i
opplæringslovens § 2-3a av skolens informasjonsplikt overfor foreldrene når det gjelder
innholdet i opplæringen, og tar til etterretning at departementet med det legger til grunn at
kritikken mot fritaksordningen fra 1997 i EMDs dom da vil være fullt ivaretatt i lovverket.

Ullensaker Kommune mener at undervisningen i KRL-faget, slik gjeldende opplæringslov
presiserer, skal være av ikke-forkynnende art, at de samme pedagogiske prinsippene skal legges
til grunn for undervisningen om de ulike tema og ulike religioner, og at de ulike religioner og
livssyn skal presenteres ut fra sin egenart. Ullensaker Kommune vil også vektlegge
målsetningen i gjeldende opplæringslov om at undervisningen skal fremme forståelse, respekt
og evne til dialog mellom mennesker med ulike livssyn og trosoppfatninger.

Ullensaker Kommune vil samtidig påpeke at kristendommen står i en særstilling blant de ulike
religioner i Norge når det gjelder betydning for nasjonens og vår verdensdels historie og kultur,
men også når det gjelder tilslutning gjennom medlemskap i trossamfunn. Ullensaker Kommune
mener at dette må tilsi at kristendommen har en særstilling i KRL-faget når det gjelder
læringsmengde. Fagets tittel og innholdsbeskrivelse i lovteksten bør gjenspeile dette.

Ullensaker Kommune deler fullt ut høringsnotatets konklusjon om at dommen i EMD av 29.
juni 2007 må være førende for lovtekst og læreplaner for KRL-faget, men kan ikke se at
departementet i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at de foreslåtte endringene i tittel og
innhold i opplæringslovens § 2-4 er nødvendige for å ivareta dette hensynet.


