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Høring - NOU 2011:14 bedre integrering

Vi viser til e-post med vedlegg fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD)av 12. september 2011 vedrørende ovennevnte.

Kulturdepartementet (KUD)har følgende kommentarer:

Kultur o inkluderin
KUD legger til grunn at et åpent kulturliv der alle kan delta er en viktig del av et
inkluderende samfunn. Inkluderingsutvalget peker på at innvandrerbefolkningen
generelt deltar mindre enn befolkningen som helhet, både i det politiske systemet og på
flere av sivilsamfunnets arenaer, jf. kap. 10.1. Dette gjelder også på flere områder i det
institusjonaliserte og det frivillige kulturlivet.

KUD arbeider med en melding til Stortinget om kultur, inkludering og deltakelse.
Siktemålet med meldingen er å legge til rette for bredest mulig bruk av kulturtilbud og
deltakelse i kulturlivet, også blant grupper og enkeltpersoner som i dag deltar i mindre
grad.

Som det også går fram av Inkluderingsutvalgets utredning blir bibliotekene brukt mye
av personer med innvandrerbakgrunn, jf. kap. 10.4.9. I arbeidet med stortingsmelding
om kultur og inkludering vil KUD likevel se på hvordan biblioteket som
inkluderingsarena kan videreutvikles. I den sammenheng vil det være hensiktsmessig
også å vurdere Inkluderingsutvalgets forslag til tiltak på bibliotekfeltet, jf. utredningens
kap. 10.5.6.

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Administrasjons- og Saksbehandler
Postboks 8030 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 økonomiavdelingen Kristine Wennberg
0030 Oslo Org. nr. Telefaks 22247893

972 417 866 22 24 78 16



5. oktober 2011 hadde KUD og BLD møte om Inkluderingsutvalgets utredning, BLDs
kommende stortingsmelding om integrering og dens berøringsfiater mot KUDs
inkluderingsmelding. KUD er positiv til et oppfølgingsmøte dersom det skulle være
behov for det.

Tros- o livss nsfeltet
Når det gjelder omtalen av tros- og livssynsfeltet i utredningen, har KUD følgende
merknad/kommentar til kap. 10 "Demokrati og deltakelse: formelle og uformelle
integreringsarenaer".

Tallmaterialet slik det blir framstilt i figur 10.1 gir et skjevt bilde av majoritets- og
minoritetsbefolkningens medlemskap i trossamfunn og/eller religiøse foreninger
ettersom det ser ut til at medlemskap i Den norske kirke ikke er tatt med.
Figur 10.1 kan leses slik at 7.1 % av befolkningen i alt er medlem av menighet/kristelig
eller religiøs forening mot 29, 7 % av innvandrerbefolkningen. Dette gir et skjevt bilde.
SSBs statistikk på tros- og livssynsfeltet viser at det er ca. 80 % av befolkningen i Norge
som er medlem av Den norske kirke og ca. 10 % er medlemmer av andre tros- og
livssynssamfunn.

Ettersom tallmaterialet i figur 10.1 ikke ser ut til å ta med medlemskap i Den norske
kirke, blir argumentasjonen i punkt 10.4.2 Trossamfunn unyansert når det gjelder
innvandrerbefolkningens medlemskap i trossamfunn og/eller religiøse foreninger
versus gjennomsnittet i Norge.

I det samme punktet går det heller ikke klart fram når medlemskap i trossamfunn
beskrives og når det er aktivitet i trossamfunn/religiøse foreninger som omtales.
Til orientering legger SSB til grunn deltakelse i tros- og livssynsmøte i løpet av et år for
å måle "aktivitet" i tros- og livssynssamfunn. Med møte menes gudstjenester og møter i
regi av tros- eller livssynssamfunn unntatt dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.

v\K k
t mar Lien .f.

kst. ekspedisjonssjef

Kristine Wennberg
rådgiver

Side 2


