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Kristelig studieforbund, K-stud, takker for invitasjon til å komme med innspill vedrørende
Kulturutredningen 2014. K-stud er med sine 68 medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere en av de
økumeniske organisasjonene i Norge som favner bredest. K-stud fremmer opplæring ved å skape arenaer
for troen og livet og styrker muligheten til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv. Vi berømmer
Enger-utvalget for deres grundige og omfattende utredning. Her følger noen refleksjoner rundt de
aspektene som særlig berører Kristelig studieforbunds arbeid og virke.

Opplæring som bærende element i det frivillige kulturlivet
Slik K-stud ser det er opplæring et svært sentralt element i den frivillige sektoren. Det frivillige kulturlivet
avhenger av opplæring. Å se for seg en utøvelse av kulturell aktivitet uten læringsdimensjonen er ikke
meningsbærende. Innenfor menigheter, foreninger og organisasjoner landet rundt utøves det en
omfattende opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling. K-studs medlemsorganisasjoner opererer
innenfor et bredt spekter av kulturell aktivitet fra design og scenekunst til ulike former for musikalsk
aktivitet og bibelgrupper. I alle disse aktivitetene er opplæringen og kompetanseutviklingen et iboende,
bærende element.

Styrket innsats på opplæringsfeltet
Slik Studieforbundet kultur og tradisjon peker på i sitt høringssvar dekker statstilskudd cirka 20% av
utgiftene til opplæring innenfor deres medlemsorganisasjoner. Da Lov om voksenopplæring kom i 1977
var dette tallet til sammenlikning rundt 80 prosent. Siden 2001 har det har vært en reell nedgang i
studietilskuddet på 41,4% justert for prisvekst. Dette viser et behov for fornyet satsning på opplæring
innen det frivillige kulturlivet gjennom en kraftig økning i statstilskudd til studieaktivitet.
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K-stud setter pris på at Kulturutredningen framhever at en av intensjonene da
momskompensasjonsordningen ble utvidet i 2010 var at alle organisasjonene som mottok støtte gjennom
den gamle ordningen skulle innlemmes i den nye. Det er fint at Kulturutredningen og
Voksenopplæringsforbundet i sitt høringsinnspill påpeker at dette ikke ble tilfelle og vi tolker det dit hen
at utredningen mener at dette er noe det nå må gjøres noe med. K-stud håper at denne intensjonen vil
følges opp med konkrete politiske vedtak.

Et bredt kulturbegrep
K-studs medlemsorganisasjoner opererer innenfor et bredt spekter av kulturelle aktiviteter. Scenisk kunst
i form av sang og musikk er noen av disse, men også kristendommen som kulturbærer faller inn under Kstuds medlemsorganisasjoners kulturbegrep. K-stud støtter derfor et bredt perspektiv på utøvelse av
kulturell virksomhet.

Behovet for et lokalt kulturløft
K-stud berømmer Kulturutredningens fokus på behovet for et lokalt kulturløft. K-stud ser utbyttet i å heve
engasjementet for styrkingen av et bærekraftig lokalt kulturliv og lokalt kulturutviklingsarbeid. K-stud
stiller seg bak behovet for å gi kulturpolitikken en samfunnsmessig forankring der kulturell aktivitet er en
viktig del av utviklingen av demokratisk deltakende samfunnsborgere.
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