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Komiteens merknader 
Komiteen viser til saksutredningen og vil gi ros for arbeidet som er utført, slik at Plan for 
trosopplæring har fått god kvalitet. Komiteen gir sin tilslutning til de anerkjennende 
tilbakemeldinger som er kommet fra ulike hold. Komiteen viser også til den gode prosess som 
har vært i forhold til høringsuttalelsene. Svært mange av innspillene som er kommet, er blitt 
fanget opp. 
 
Komiteen har i tillegg følgende kommentarer:  
 
Lokal tilpasning: 
Plan for trosopplæring er en rammeplan der intensjonen er at den lokale planen utvikles ut fra 
lokale forhold. Komiteen mener at planen gir det nødvendige rom for dette. 
 
Økonomi:  
En viktig forutsetning ved behandlingen av Trosopplæringsreformen i Stortinget i 2003 var at 
Den norske kirke skulle få tilført tilstrekkelig økonomi til å gjennomføre planen. 
Forsøksperioden viser at en trosopplæring for alle, etter forutsetningene, krever minst de 250 
millioner 2003-kroner som ligger i Stortingets vedtak i sak fra Stortingsbehandlingen 27. mai 
2003 Innst.S.nr.200 (2002-2003). Komiteen ser med uro på at statlige midler ikke er økt i den 
takt som var forventet. Under halvparten av menighetene har til nå fått trosopplæringsmidler. 
Komiteen mener det haster med å gi alle døpte mellom 0- 18 år tilbud om trosopplæring. 
Komiteen forventer at bevilgende myndigheter sørger for å oppfylle de vedtak som tidligere 
er gjort vedrørende trosopplæring.  
 
Implementering av planen: 
Planen gjøres gjeldende fra 01.01.10. Ut fra denne planen bør nå alle menigheter i Den norske 
kirke begynne sitt arbeid med å fornye sin lokale trosopplæring i lys av den nasjonale planen 
og lokale forhold. Det vil bli igangsatt en rekke tiltak for å støtte dette lokale planarbeidet, 
både for de menigheter som mottar midler gjennom trosopplæringsreformen, og de som ennå 
ikke har fått tildelt friske midler. Det gis en frist på 3 år fra midler er mottatt i 
gjennomføringsfasen, til en godkjent lokal plan skal foreligge. 
 
Ansvarsforhold: 
Komiteen vil bemerke den utydelighet som framkommer når det gjelder ansvarsforhold i 
kapittel 8. Komiteen ser nødvendigheten av at disse spørsmål, så langt det er mulig, avklares 
og ber Kirkerådet iverksette tiltak for dette.  
 
Ressurser: 
Komiteen vil peke på at de frivillige organisasjonene er en viktig ressurs i 
trosopplæringsarbeidet og er mange steder helt nødvendige for å gjennomføre planen. Det må 
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gis rom for lokalt samspill og til å inngå samarbeidsavtaler med organisasjoner. Dette kan 
også innebære kjøp av tjenester. 
 
Komiteen vil videre peke på den ressurs Kirkelig pedagogisk senter (IKO) og de kirkelige 
utdanningsinstitusjonene representerer for å gjennomføre planen på de ulike nivåer.  
 
Sammenheng kap. 3 og kap 4. 
Komiteen understreker sammenhengen mellom kapittel 3 Trosopplæringens innhold, og 
kapittel 4 Trosopplæringens oppbygging for å få en helhetlig formidling av kunnskap og 
holdninger. Dette bør sees i sammenheng med skolens læreplaner i RLE-faget.  
 
Det vil være en styrke for barn og unges helhetlige læring, dersom menigheten i sitt lokale 
planarbeid kartlegger hva barnehagene og skolene gir av kunnskap og opplevelser knyttet til 
kristendom og kirke. Jfr s. 34 i revidert utkast av planen pr høst 2009.  
 
Digital kommunikasjon 
Komiteen vil peke på betydningen av aktiv digital kommunikasjon med barn og unge i 
reformen, slik at trosopplæringen benytter seg av de medier de er kjent med og bruker i sin 
hverdag.  
 
Tekstendringer: 
Komiteen har sett behov for å gå gjennom hele planen og ser nødvendigheten av noen 
endringer og tillegg, samt at språket presiseres og tydeliggjøres enkelte steder. 
Komiteens forslag til endringer, tillegg og presiseringer finnes i vedlegget: ”Plan for 
trosopplæring – Forslag til endringer i tekst”.  
 
Komiteen ser det som viktig at det etter endelig vedtak blir gjort en språklig gjennomgang av 
hele planen. Komiteen ber også om at det gjennomføres en ”språkvask” før planen utgis. 
 
 
 

Kirkemøtets vedtak 
 
1. Kirkemøtet vedtar Plan for trosopplæring i Den norske kirke med vedlegg. Planens tittel 

er Gud gir – vi deler. Planen gjøres gjeldende fra 01.01.10.  
 
2. Kirkemøtet forventer at regjering og Storting oppfyller tidligere vedtak om bevilgninger, i 

hvert fall i den størrelsesorden og takt som var forutsatt. 
 
3. Kirkemøtet ønsker at den nasjonale planen evalueres regelmessig i samråd med relevante 

kompetansemiljøer.  
 
4. Kirkemøtet oversender vedlagte forslag til endringer i planen til videre bearbeiding i 

sekretariatet. 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 69 stemmeberettigede.  
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