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Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev/e-post 12.
september 2011.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Utredningen inneholder mange gode forslag til tiltak bl.a. innenfor områdene
konfliktløsning, arbeid og utdanning. Det bør legges til rette slik at disse tiltakene kan
komme innsatte/domfelte til gode, både under straffegjennomføring og i forbindelse
med tilkakeføringsarbeidet etter løslatelse, slik at de får hjelp til å skaffe seg bolig,
utdanning, arbeid m.v.

Det framgår av kapittel 5.16 at en hovedstrategi vil være et levekårsløft for den delen av
innvandrerbefolkningen som er dårligst stilt. Undersøkelser viser at ikke-vestlige
innvandrere er overrepresentert i forhold til sin andel av befolkningen når det gjelder
de fleste typer kriminalitet (Skardhammar 2006). Å bekjempe kriminalitet er viktig i seg
selv. I tillegg vil en kriminell løpebane være en vesentlig hindring for en god
integrering i det norske samfunn. Justisdepartementet mener derfor det er viktig å
prioritere å bekjempe kriminalitet, og at det i denne sammenheng må rettes særlig
oppmerksomhet mot hvordan dette best kan gjøres overfor personer med
innvandrerbakgrunn.

I St.meld. nr. 49 (2003-2004) vises det til at kriminalitet blant innvandrere i all
hovedsak forebygges og bekjempes med generelle virkemidler, og at en
politikk som sikrer like muligheter til utdanning, arbeid og stabile boforhold
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for alle uavhengig av bakgrunn, også antas å virke positivt på
kriminalstatistikken. På bakgrunn av at sosioøkonomiske årsaker fortsatt er
en så sterk forklaringsfaktor for gruppens overrepresentasjon, må generelle
velferdspolitiske tiltak også fortsatt anses å være mest relevante tiltak.

Det kan også vises til handlingsplanen Gode krefter - kriminalitetsforebyggende
handlingsplan (2009), hvor det fremgår at innvandrer-
/minoritetsbefolkningen har behov for generelle velferdstiltak som legger til
rette for at flest mulig blir inkludert i samfunnslivet. Justisdepartementet er på denne
bakgrunn enig i at en hovedstrategi for å motvirke lavinntekt og fattigdom
gjennom arbeid, utdanning, kvalffisering og deltakelse er av vesentlig
betydning også for kriminalitetsutviklingen, og at dette bør prioriteres.

Avslutningsvis viser vi til at utvalget i kap. 8.6.4 foreslår at økt bruk av økonomiske
sanksjoner ved overtredelser av diskrimineringsloven utredes. En eventuell utredning
bør, hvis det er relevant, ta hensyn til kriminaliseringsprinsippene i Ot.prp. nr. 90
(2003-2004). Det bør også ses hen til de prinsippene for sanksjonering som fremgår av
NOU 2003: 15 Fra bot til bedring kapittel 10. Justisdepartementet arbeider for tiden
med oppfølgning av den sistnevnte utredningen.
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