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Kristendommens rolle i Forsvaret 
 
Forsvarsdepartementet viser til brev fra Verdialliansen, datert 6. januar 2022, om 
kristendommens rolle i Forsvaret. Verdialliansen viser til at kronikken «Tid for skilsmisse» på 
NRK Ytring avstedkom en oppfordring fra Forsvarsdepartementet til Etisk råd for 
forsvarssektoren om å vurdere de spørsmål som ble reist i kronikken.  
 
Uten å ta stilling til de ulike påstandene som fremkom i ytringen, fant departementet at 
temaet fortjente oppmerksomhet og oppfordret derfor Etisk råd til å sette tematikken på 
dagsorden. Det er imidlertid viktig å understreke at Etisk råd er et regjeringsoppnevnt 
uavhengig råd som står fritt til å drøfte de problemstillinger de selv måtte ønske innenfor sitt 
mandat. Rådet har ingen formell rolle i beslutningsprosessene, hverken i FD eller i 
forsvarssektoren for øvrig.  
 
Kristne idealer er en viktig del av Forsvarets historiske kulturarv. Denne arven holdes 
levende gjennom felles verdier og tradisjoner. Samtidig er det viktig at personellets tros- og 
livssynsfrihet ivaretas på en god måte. Forsvaret er i gang med å vurdere hvordan 
personellets fritaksrett fra religiøse seremonier kan ivaretas på best mulig måte, og 
innspillene fra Etisk råd ble derfor oversendt Forsvaret til orientering. 
 
Verdialliansen anmoder om innsyn i dokumenter knyttet til forsvarssektorens verdigrunnlag. 
Dette er organinterne dokumenter og unntas derfor offentlighet, jf. offentleglova § 14.1. 
Meroffentlighet er vurdert, jf. offentleglova § 11. Departementet mener at hensynet til 
ivaretakelse av interne beslutningsprosesser må veie tyngre enn retten til innsyn.  
 
Hva angår innsyn i dokumenter relatert til Forsvarets verdigrunnlag, må en slik henvendelse 
rettes til Forsvaret. For eventuelt innsyn i pensum og læreplaner for Forsvarets høgskole, må 
slike henvendelser rettes til dem. 
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