30. oktober 2020
Innspill til Statsbudsjettet 2021
Nasjonalt SRHR-nettverk1 vil takke for muligheten til å sende skriftlig innspill i
familie- og kulturkomiteens arbeid med statsbudsjettet for 2021.
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 følgende to kapitler i Prop. 1 S (2021-2022) for
Kulturdepartementet:
• Kapittel 351 Likestilling og ikke-diskriminering, Post 72 Lesbiske, homofile, bifile,
transpersoner og interkjønn
• Kapittel 841 Samliv og konfliktløsing, Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Kapittel 351 Likestilling og ikke-diskriminering, Post 72 Lesbiske, homofile, bifile,
transpersoner og interkjønn
I forslaget ligger noen organisasjoner inne med en økning av midler, noe vi mener er bra og
vi støtter målet om å få flere aktører på feltet. Dessverre økes posten kun med 2 millioner
kroner utover den lille økningen til enkeltaktører, som vi mener er for lite. Det står i
budsjettforslaget at det «er et stort udekket behov i forhold til søknadsmengden mot
tilskuddsordningen. En styrket tilskuddsordning vil kunne bidra til flere aktiviteter og økt
forutsigbarhet for organisasjonene.» Vi stiller spørsmålstegn ved hvor mye mer
forutsigbarhet dette vil gi aktører på lhbtiq-feltet, og ønsker oss en større økning.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er i gang med evaluering av Trygghet, åpenhet,
mangfold - regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk3. Foreløpig rapport4 fra Proba samfunnsanalyse viser
behovet for at arbeidet på feltet holdes oppe, og aktørene ønsker seg en klar plan på
hvorvidt planen skal videreføres eller om det skal utarbeides en ny plan. Her trengs det
også midler, for å sørge for at innsatsen og planverket følger de utfordringene som finnes
på feltet.

Kapittel 841 Samliv og konfliktløsing, Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Undertegnende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk etterlyser midler til forskning på
ulike familieformer, og hvilke særlige utfordringer disse møter med tanke på offentlige etater
og regelverk som ikke er rettet mot familieformer som ikke svarer til normen i samfunnet.
Familievernkontorer og andre som driver med aktiv konfliktløsing har behov for
kompetanseutvikling for bedre å kunne forstå og hjelpe mangfoldet i dagens familieliv.
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Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk støtter dette innspillet:
• REFORM – Ressurssenter for menn
• Norsk forening for klinisk sexologi
• Sex og samfunn
• Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
• Helsestasjon for kjønn og seksualitet - HKS
• Engen helsestasjon for ungdom og studenter ved Agnes Giertsen
• Unge funksjonshemmede
• PolyNorge
• Skeiv Verden
• RFSU Norge
• Mirjam B. Gregersen, sosionom og mastergradsstudent
• Internasjonal helse- og sosialgruppe
• Helseutvalget
• Gerd Hilde Lunde, OsloMet – Storbyuniversitetet
• SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
• Elsa Almås, Universitetet i Agder
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