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         Oslo, 18. oktober 2018 
 
Innspill Statsbudsjettet 2019 
Nasjonalt SRHR-nettverk1 vil takke for muligheten til å sende skriftlig innspill i 
utdannings- og forskningskomiteens arbeid med statsbudsjettet for 2019. 
 
Nasjonalt SRHR-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet, og sikre 
samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive 
rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av 
alder, kjønn, geografi eller andre sosiale forhold eller faktorer2. 
 
Vi ønsker å kommentere på Kapittel 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa i Prop. 1 
S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet. 
 
Vårt innspill omhandler seksualitetsundervisning. Generelt mener vi at god og helhetlig 
seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp, 
seksualitet og seksuell helse. Vi har lenge snakket om at seksualitetsundervisningen 
ikke er god nok. Nå må vi ta grep. 
 
Nasjonalt SRHR-nettverk etterlyser en bedre seksualitetsundervisning og vi mener at 
det bør settes av midler til dette i budsjettets Kapittel 226 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringa. Det bør komme en egen linje på budsjettet som skal styrke dagens 
seksualitetsundervisning, og vi mener at undervisning om seksualitet må: 
 

 Være alderstilpasset og starte tidligere og gis hyppigere enn den gjør i dag. 

 Ha et helsefremmende fokus, ikke kun forebyggende. 

 Være inkluderende og tilgjengelig for alle, og gjenspeile mangfoldet i 
samfunnet med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, 
funksjonsvariasjon og etnisitet. 

 Være aktuell, relevant og oppdatert, og følge eventuelle 
samfunnsendringer knyttet til seksualitet og seksuell helse. 

 Bygge på innsats og dialog mellom skolen og skolehelsetjenesten. 

 Tydeliggjøres i skolens reviderte lærerplaner. 
 
Alle som underviser om seksualitet må ha god kunnskap om temaet og de må ha 
kompetanse i hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen 
og kompetansen må undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning. 
 
Nasjonalt SRHR-nettverk er kritiske til at vedtak nr. 600, 12. april 2018 er registrert 
som utkvittert gjennom tilleggsoppdrag til Utdanningsdirektoratet om fagfornyelsen3.  
  
Nasjonalt SRHR-nettverk foreslår at det bevilges 15 millioner kroner for å bedre 
seksualitetsundervisningen i skolen.  

                                                      
1 SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 
2 Nasjonalt SRHR-nettverk: Mandat. 
3 Kunnskapsdepartementet: Prop. 1 S (2018-2019) Proposisjon til Stortinget: 53. 

https://www.sexogsamfunn.no/om/srhr-nettverk/mandat/
https://www.regjeringen.no/contentassets/70b764ab133b4703929bdd51d0a51fc2/nn-no/pdfs/prp201820190001_kddddpdfs.pdf
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Følgende medlemmer i Nasjonalt SRHR-nettverk støtter dette innspillet: 

 Stiftelsen Tryggere 

 Mental Helse Ungdom 

 Sex og samfunn 

 SMISO OSLO 

 HivNorge 

 Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo 

 Reform 

 Cupido 

 Norsk forening for klinisk sexologi 

 Unge funksjonshemmede 

 Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) 

 Landsgruppen av helsesøstre, Norsk sykepleierforbund 

 Pro Sentret 

 Nadheim, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 

 Sex og Politikk 

 Camilla Holt Hasle, fagansvarlig likeverdige helsetjenester OUS 
 


