Møte Nasjonalt SRHR-nettverk 11. oktober 2018
Til stede: Marianne Støle-Nilsen, Sex og Politikk; Stine Nygård, Sex og Politikk;
Kristine Flatnes, SNU – Seksualpolitisk nettverk for ungdom; Taran Knudstad,
Likestillings- og diskrimineringsombudet; Thea Indahl Mæhlum, Kirkens Bymisjon,
Aksept; Leif-Ove Hansen, HivNorge; Elisabeth T. Swärd, Norske Kvinners
Sanitetsforening; Marit S. Severinsen, OUS seksjon for pasientsikkerhet og
likeverdige helsetjenester; Dina Hovland, Helsesenter for papirløse; Ane S.
Thormodsen, Grønt Kvinnenettverk MDG; Solveig Hokstad, Pro Sentret; Tor-Hugne
Olsen, Sex og Politikk; Anette Remme, Unge Funksjonshemmede; Camilla Rørtveit,
Landsgruppen av helsesøstre NSF; Martin Fossmo, Røde Kors Ungdom; Hilde Enger
Arntsen, FRI - Rosa kompetanse; Kjersti Helgeland, Sustainable Passions; Sveinung
Arnestad, Barneombudet; Tone Bjørnson Aanderaa, Helsestasjon for kjønn og
seksualitet, HKS; Tore Holte Follestad, Sex og samfunn/Norsk forening for klinisk
sexologi; Lise Berlioz, RFSU Norge; Pål Hansen, RFSU Norge.
Referent: Anneli Rønes, Sex og samfunn

Agenda
1. Arendalsuka 2018
a. Oppsummering og evaluering
b. Deltakelse på Arendalsuka 2019
2. Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere for å informere
unge om seksualitet og seksuell helse?
a. Røde Kors Ungdom
b. RFSU Norge
3. Besøk fra Barneombudet
Sveinung Arnestad fra Barneombudet kommer for å fortelle om ombudets
engasjement innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Særlig er ombudet
opptatt av å bedre dagens seksualitetsundervisning i skolen, og vi håper på
samarbeid fremover. Første mulighet er statsbudsjettet for 2019.
4. Statsbudsjettet 2019
a. Diskusjon om felles innspill:
 høringsuttalelser
 kronikk
5. Høringer fremover
a. Oversikt over relevante høringer som kommer og diskusjon om felles
innspill
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6. Endringer i kjernegruppen
a. Presentasjon av aktører som ønsker å bli medlem av kjernegruppen
b. Valg

1. Arendalsuka 2018
a. Oppsummering og evaluering
Nasjonalt SRHR-nettverk arrangerte torsdag 16. august totalt 18 arrangement på tre
konferanserom ved Eureka kompetanse. Flere aktører gikk sammen om
arrangement, og til sammen var det 36 arrangører/medarrangører. Arrangementene
tiltrakk seg til sammen 400 publikummere.
Evalueringsskjema ble sendt ut i etterkant, og her er en oppsummering av
tilbakemeldingene:
 de fleste var fornøyde eller svært fornøyde med koordinering og lokale
 aktørene hadde hovedsakelig markedsført sine arrangement via sosiale
medier og sine hjemmesider, og via direkte invitasjoner til aktører
 flere ønsket bedre tid, inkludert felles lunsj og færre parallellsesjoner
 flere ønsket å benytte sjansen når nettverket er samlet, blant annet å
arrangere workshops eller lignende for/av/med medlemmene, og også legge til
rette for at nettverket gjør noe sosialt sammen på kvelden
 noen ga tilbakemelding på at det er viktig med informasjon om tilgjengelighet
for blant annet rullestol, samt mulighet/bruk av teleslynge/tolk/andre
hjelpemidler ved arrangementene.

Oppsummering av diskusjon:
Det var mange sesjoner og dermed vanskelig å delta på andres arrangement.
Kanskje skapte konkurranse også færre publikummere ved arrangementene?
Vi må bli flinkere å nå ut til andre enn oss selv, og hver av arrangørene må gjøre sitt
for å trekke publikum. Arendalsuka er utfordrende fordi det er så mye som skjer, og
det vil alltid være konkurranse om folks oppmerksomhet og tid.
Kanskje nettverket kan ha et felles arrangement og presentere noe sammen, for å
synliggjøre oss og vårt arbeid.
Vi burde rette oss mer mot de politiske partiene, få de på arenaen og utfordre dem.

b. Deltakelse på Arendalsuka 2019
Frist 1. november for å spille inn tema og/eller deltakere til Arendalsuka 2019.
Dersom innspill blir godkjent vil dette legges til i hovedprogrammet og få mer
oppmerksomhet. Hva ønsker nettverket å spille inn som tema?
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Forslag til tema:
 Livsmestring og seksualitetsundervisning
 Seksualisert vold
 De politiske partienes program på seksuell helse, hvem er seksualitetspartiet?
 Alle kommuner bør ha en seksuell helseplan
 Positiv seksualitet
 Det forebyggende aspektet
 Livsløpsperspektivet, seksualitet gjennom hele livet
 Mangfold
Vedtak:
Kjernegruppen tar innspillene videre og sender ut forslag til nettverkets medlemmene
før fristen 1. november.
De oppmøtte medlemmene ønsker at kjernegruppen skal legge til rette for deltakelse
ved Arendalsuka 2019. Planleggingen starter i begynnelsen av 2019. Det oppfordres
til samarbeid mellom aktørene i nettverket, noe som også kan gjøre det lettere å få
gode paneldeltakere og flere tilskuere. Eureka er booket torsdag 15. august 2019,
men kjernegruppen vil se på muligheter for andre lokaler som ligger mer sentralt.

2. Presentasjon fra aktører i nettverket
a. Røde Kors Ungdom, ved Martin Fossmo
b. RFSU Norge, ved Lise Berlioz og Pål Hansen
Se opptak fra møtet for presentasjonene.

3. Besøk fra Barneombudet, ved Sveinung Arnestad
Se opptak fra møtet for Sveinungs presentasjon.

4. Statsbudsjettet
Oppsummering av aktørenes egne innspill, samt kommentarer til felles innspill sendt
ut til nettverket i forkant av medlemsmøtet.
Vedtak:
Felles innspill utarbeides av kjernegruppen på bakgrunn av innspill fra medlemmene,
og sendes så på høring til medlemmene av nettverket.

5. Høringer fremover
Oversikt over noen av høringene som kommer, samt oppfordring til medlemmene om
at de deler informasjon om relevante høringer, både nasjonale og lokale.
Innspill sendes anneli@sexogsamfunn.no
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6. Endringer i kjernegruppen
Kjernegruppen består per i dag av:
 Sex og Politikk (nytt medlem i 2017, ikke på valg)
 Røde Kors Ungdom
 Unge funksjonshemmede
 Landsgruppen av helsesøstre NSF
 Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO
 Sex og samfunn (koordinator, ikke på valg)
Alle ønsker å fortsette, men de tre organisasjonene på valg stiller sin plass til
disposisjon dersom noen andre aktører ønsker å bli med i kjernegruppen. Ingen
aktører har i forkant av møtet meldt interesse for å bli med i kjernegruppen, og ingen
meldte interesse på møtet.
I nettverkets mandat står det at kjernegruppen skal bestå av fem aktører, inkludert
koordinator. Nå er vi seks, og nettverket må eventuelt godkjenne at kjernegruppen
utvides.
Vedtak:
Endring i mandat godkjent ved akklamasjon, og kjernegruppen består som i dag.
Mandatet vil bli oppdatert.

7. Eventuelt
Hva skjer fremover? Medlemmene forteller om kommende arrangement:


Sustainable Passions arrangerer 9.-11. november Nytfestivalen på
Litteraturhuset i Oslo.



Sanitetskvinnene arrangerer 16. oktober Kvinnelemlestelse – hva slags hjelp
trenger kvinnene? på Kulturhuset i Oslo.



Unge funksjonshemmede arrangerer 10. desember Fagdag om seksuell helse
på OsloMet.



Sex og Politikk arrangerer 29. oktober Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft
og tverrfaglighet på OsloMet.



Aksept arrangerer 6. november fagdag om hiv, på Kulturhuset.
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