Innspill til Statsbudsjettet 2022
Nasjonalt SRHR-nettverk1 vil takke for muligheten til å sende skriftlig innspill i helse- og
omsorgskomiteens arbeid med statsbudsjettet for 2022.
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.
Vårt innspill
Vi ønsker å kommentere på Kapittel 762, Post 73: Seksuell helse i Prop. 1 S (2021-2022) for
Helse- og omsorgsdepartementet.
Nasjonalt SRHR-nettverk savner prioritering når det gjelder seksuell helse. Seksuell
folkehelse er et omfattende tema som får for lite omtale i forslag til budsjett. Teksten i
posten er i hovedsak en oppsummering av bevilgninger og en kort situasjons-beskrivelse av
feltet. Vi mener budsjettet bør inkludere et klarere narrativ som gir en tydeligere retning på
feltet. Vi ønsker oss mer politikk inn i kapittelet slik at det tydeliggjøres hvilken retning
arbeidet for seksuell helse skal ta og hva vi som sivilt samfunn bør gjøre.
Nasjonalt SRHR-nettverk mener at Strategi for seksuell helse Snakk om det!3 er for vag og
ikke forplikter. Dette er vanskelig med tanke på tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet, og
derfor må statsbudsjettet legge tydeligere føringer for hvilken retning arbeidet for seksuell
helse bør ha. Etter vårt syn må et helhetlig syn på seksuell helse legges til grunn, for å
inkludere mangfoldet hva gjelder seksualitet, kjønn, relasjoner og praksis, og seksuell helse
må ses i et livsløpsperspektiv.
Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd - informasjon og
tilgjengelighet 2020–2024
I juni 2020 ble Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd informasjon og tilgjengelighet 2020–20244 publisert. Undertegnende etterlyser medfølgende
midler til å oppfylle tiltak i handlingsplanen, og ønsker nye økonomiske rammer for planen.
Midlene som medfølger ovennevnte Snakk om det! er allerede begrensede, og vi mener det
må bevilges nye ressurser for å oppnå nye mål.

Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk står bak dette innspillet:
• Unge funksjonshemmede
• Likestillingssenteret
• Sex og samfunn
• Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
• Engen helsestasjon for ungdom og studenter
• Sex og Politikk
• Norske Kvinners Sanitetsforening
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•

Agnes C W Giertsen, Prosjekt, Helsesykepleier/ Høgskolelektor Helsestasjon
for Ungdom og Studenter & Høgskulen på Vestlandet
• Skeiv Ungdom
• PION
• PolyNorge
• Norsk forening for klinisk sexologi
• Likestillingssenteret KUN
• Reform - ressurssenter for menn
• Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS
• Sandra Strømø, Masterstudent i sexologi ved UiA
• Amathea
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