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Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling 
 
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser 

blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Det å avgi høringsuttalelser er en viktig del av 

Barneombudets arbeid. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir 

fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets 

rettigheter. Ombudet skal av eget tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barns interesser i 

sammenheng med planlegging og utredning på alle områder, samt foreslå tiltak som kan styrke barns 

rettssikkerhet.  

Den del av høringen som omhandler voksne faller utenfor Barneombudets mandat, og vil ikke bli 

omtalt. Vår høringsuttalelse er også begrenset av kapasitetsgrunner.  

16.3. 2 Utdanning 

Generelt opplever vi at utvalget lander på mange tradisjonelle tiltak og tenker lite nytt innenfor 

utdanningsløpet. Barneombudet mener det er mange viktige områder som også til slutt har med 

likestilling (både kjønn og etnisitet) å gjøre. Dette gjelder for eksempel tiltak mot frafall, innsats som 

sikrer mange flere og mer fleksible modeller for å kunne gjennomføre videregående utdanning, 

stimuleringstiltak og liknende. 

16.3.2.1 Pedagogikk for likestilling  

Utvalget foreslår kompetansehevingstiltak rettet mot ansatte i barnehage og grunnopplæringen. 

Barneombudet er enig i at dette er viktig, men vi savner mer handlekraft i tiltakene. 

Utvalget foreslår en styrking av likestillingsperspektivet i rådgivning i skolen generelt og i faget 

utdanningsvalg spesielt. De foreslår også mentorordninger i videregående opplæring innenfor sterkt 

kjønnssegregerte fag. Helt konkret foreslås det 30 millioner årlig til satsingen pedagogikk for 

likestilling. Barneombudet støtter forslaget.  

16.3.2.3 Likestillingsstipend 

Utvalget gjennomgår EUs regelverk, og konkluderer med at det er fornuftig med stipend som et 

insitament for en særlig innsats for jevnere kjønnsbalanse innenfor ulike utdanninger.  
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Stipendordningen som foreslås har to deler, der den ene er rettet mot videregående opplæring, samt 

studieretninger der jenter og gutter med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresentert. Målet er å få 

både kvinner og menn til å gjøre utradisjonelle utdanningsvalg.   Barneombudet støtter initiativet, 

men savner modigere og nye tiltak. 

Barneombudet ønsker å fremheve tre hovedområder som i liten grad kommer frem av høringen: 

1.   Tiltak som sikrer implementering av kunnskapen som utvalget mener  finnes i barnehager og 

skoler. Dette kan f. eks være praktisk hjelp til å gjennomføre god likestillingspraksis og 

mentorordninger i skole og barnehage slik at man får implementert ny praksis. Ny kompetanse må 

knyttes til endringsprosesser der barnehager og skoler praktisk kan endre sin virksomhet, slik at den 

blir i tråd med den kunnskapen utvalget mener at de ansatte har. 

2. Modigere forslag om teoretiseringen av opplæringsløpet for alle elever og konsekvenser av 

dette. Vi savner en bredere diskusjon av at ensrettet skoleløp og stimulerende og gode alternativer for 

ungdom. 

3. Flere muligheter til fleksible utdanningsløp og muligheter for bortvalg og omvalg i 

utdanningsløpet som ikke fører til ”fagbrev i grunnkurs”. 

16.4.2 Rettferdig foreldrepengeordning 

Likestilling i familien er et komplisert politisk tema fordi det er klare grenser for i hvor stor grad det 

offentlige kan regulere interne forhold i familien. En viktig utfordring ligger i å definere 

skjæringspunktet mellom målet om full likestilling mellom kjønnene og den valgfriheten som gjør det 

mulig å realisere de ordningene som den enkelte familie foretrekker. Likestillingspolitikken bør derfor 

ikke bli for normativ med hensyn til de løsningene den enkelte familie mener er de rette.  

Barneombudet har valgt ikke å ta stilling til forslaget om en tredeling av foreldrepengeordningen. En 

tredeling vil etter vår mening under gitte forutsetninger kunne sikre barnets tilgang til sine 

omsorgspersoner på en tilstrekkelig langsiktig og forutsigbar måte. Samtidig forutsetter FNs 

barnekonvensjon at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger 

som berører barn. Etter vår mening vil det være til barnets beste at familien sikres trygge og 

forutsigbare økonomiske forutsetninger i en periode hvor omsorgs- og tilknytningsforholdene er 

grunnleggende viktige for barnets psykologiske utvikling. Det er derfor viktig at foreldrepenge- og 

permisjonsordningene legger til rette for at den enkelte familie selv kan velge den fordelingen som 

passer best i det enkelte tilfelle. 

16.4.3 Vilkår for overgangsstønad 

Barneombudet støtter forslaget om endring av vilkårene for rett til overgangsstønad, med 

utgangspunkt i at en viss liberalisering av kravene til yrkesrettet aktivitet vil trygge den økonomiske 

situasjon i en noe lengre periode for visse grupper av enslige forsørgere. Dette vil også være til beste 

for barna i de aktuelle familiene. 

 16.5.2 Program for forebygging av seksuell trakassering 

Forankring av arbeidet mot seksuell trakassering i opplæringsloven 

Utvalget skriver mye om seksuell trakassering i skolen. Omfanget av seksuell trakassering undersøkes 

jevnlig i arbeidslivet. Blant skoleelever er imidlertid kartleggingen av problemets omfang svært 

mangelfull. Utvalget skriver at det er behov for en nasjonal omfangsundersøkelse som kartlegger 

seksuell trakassering og utover arbeidslivets rammer – en omgangsundersøkelse som også omfatter 

skoleelever. Eksisterende kunnskap viser med all tydelighet både at problemet er omfattende, og at  



 

 

 

3 

 

det er lite systematikk i det forebyggende arbeidet i skolen. I arbeidet med å forebygge og forhindre 

mobbing i skolen har kjønn og seksualitet fått lite oppmerksomhet.  

Utvalget skriver at selv om f eks regjeringens Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014 understreker 

betydningen av det forebyggende arbeidet i skolen, er ikke dette fulgt opp av en nasjonal innsats av 

betydning: 

”Innsats for å øke unge menneskers egen bevissthet knyttet til kropp, grenser og seksualitet 

tenderer til å være prosjektbasert, den kobles i liten grad på innsats mot mobbing i skolen og 

på oppfølging av skolens lovpålagte oppgave med å forebygge seksuell trakassering. Utvalget 

vil understreke betydningen av at forebygging av seksuell trakassering og forebygging av 

voldtekter sees i sammenheng, og at arbeid for å øke bevisstheten om kjønn, kropp og 

seksualitet gjøres til en integrert del av skolens innsats mot mobbing. Dette arbeidet må være 

kunnskapsbasert.” 

Utvalget anbefaler at arbeidet mot seksuell trakassering blir eksplisitt forankret i opplæringsloven. 

Utvalget foreslår at seksuell trakassering blir tatt inn i opplistingen i opplæringsloven § 9 a-3 over 

forpliktelser skolen har til å følge opp og bekjempe ulike typer mobbing. Barneombudet støtter dette. 

16.5.3 Lovfesting av tilbud om overgrepsmottak  

Utvalget anbefaler lovfesting av tilbudet om overgrepsmottak. Etter utvalgets vurdering vil en 

lovfesting av tilbudet bidra til et bedre nasjonalt tilbud med jevnere og høyere kvalitet. En lovfesting 

av et tilbud om overgrepsmottak vil innebære en fastsetting av nasjonal standard når det gjelder 

ansvar, økonomiske rammer og krav til tilbudet. Tilbudet om overgrepsmottak må da reelt sett bli 

tilgjengelig over hele landet, jf utvalgets innstilling.  

Overgrepsmottakene tar ikke i mot barn under 14 år. Selv om denne NOU handler om 

kjønnslikestilling, er Barneombudet opptatt av at det tilsvarende bør lovfestes overgrepsmottak for 

barn under 14 år.  

16.5.4 Trygge botilbud for ofre for menneskehandel 

Utvalget foreslår flere alternative boløsninger for antatte ofre for menneskehandel over hele landet. I 

dag bor de fleste på krisesenter. Barneombudet støtter dette forslaget. Det er viktig at man utvikler 

tilbud som i stor grad også tar hensyn til medfølgende barns behov. 

 

 

Vennlig hilsen  
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barneombud fagsjef 

  

  

 

Brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.  

 

 

 

 

 


