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Høringssvar – NOU 2012-15: Politikk for likestilling 

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) viser til høringsbrev, og vil gjerne gi innspill til det 

videre arbeidet med utredningen. 

 
K&F har i snart 100 år arbeidet med kvinne- og likestillingspolitikk, og legger stor vekt på å 

støtte familien og utvikle et godt samfunn med plass til alle fra vugge til grav. 

 

Norge er formelt et relativt likestilt samfunn, men praksis er ikke alltid tilsvarende.  Alle tiltak 

som kan fremme likestilling både mellom kjønn, personer fra ulike folkegrupper og med ulik 
arbeidsevne etc. er dermed viktig både på kort sikt og ikke minst i utviklingen av et bedre 

samfunn for oss alle. 

 

Merknader til de enkelte punkt i høringen: 
 

Kap. 16.2. – Folkestyre.   

I 16.2.2. foreslås det lovendring for å sikre kjønnsbalanse i valglister.  K&F støtter forslaget.  

  
I 16.2.3. legges det opp til et motivasjonsarbeid.  K&F støtter forslaget om at det ikke bare skal 

arbeides med kjønnsbalanse, men også med dagens store skjevheter i alder, yrkes- og 

klassebakgrunn.   

K&F støtter ikke utvalgets forslag om opprettelse av et eget Likestillingsdirektorat med 

regionkontorer (ref. vår uttalelse til NOU 2011:18).  Norge har i dag egne organer for 
likestillingsarbeidet, med kontrollansvar hos departementet og regionalt hos fylkesmannen.  

Dagens organer kan tilpasses nye tiltak og oppgaver uten at det bygges opp et nytt offentlig 

organ. 

 
Kap. 16.3. – Valgfrihet. 

K&F støtter utvalgets forslag, bortsett fra at et eget direktorat skal stå for planlegging og 

gjennomføring, se over.  

 
Kap. 16.4. – Fordeling 

K&F har i mange år arbeidet med dette området, og setter pris på at det nå foreslås mer 

rettferdige og enklere regler for opptjening og uttak av foreldrepenger, samt endring av 

stønadsordningene.  Mange av forslagene i dette kapitlet har tidligere vært fremmet overfor det 
offentlige, og er samlet i K&Fs Prinsipprogram. 
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K&F viser til tidligere lovvedtak om fars permisjonsrettigheter.  Det har vist seg nødvendig for å 

få gjennomført fars mulighet til å ta permisjon, og er en sentral faktor i arbeidet for likestilling. 
Når det gjelder tredeling av foreldrepengeperioden ut over lovfestede minstekrav, mener K&F at 

det ikke bør lovfestes, men at foreldrene skal kunne avgjøre dette selv.  Det er også viktig at 

dersom far ikke kan ta ut hele sin foreldrepengeperiode pga arbeid-/yrkessituasjon, må mor få 

bruke den. 
 

K&F støtter også forslaget om at engangsstønaden i sin nåværende form fjernes, og at foreldre 

uten opptjening får en minstestønad minst tilsvarende 2 G i foreldrepengeperioden.  Denne bør 

utbetales som skattepliktig inntekt.  Stønaden bør være pensjonsgivende inntekt for den 
enkelte.  Dette gir en mer rettferdig fordeling av økonomisk støtte for alle foreldre. 

 

Overgangsstønad har inntil nylig vært gitt i 3 år, men er nå innstrammet til 1 år, med 

forutsetning at enslig mor eller far skal komme inn under jobb/studier eller kvalifiseringstilbud.   
Praksis viser at ordningen hittil ikke fungerer, og K&F støtter merknaden om at forelderen må få 

overgangsstønad til tilfredsstillende tilbud er gitt. 

 

K&F støtter forslaget om at det gis omsorgspenger for inntil 10 dager for omsorg for nære 

pårørende ved sykdom, tilsvarende omsorgspenger ved barns sykdom. 
 

Kap. 16.4. – Sårbarhet 

I K&Fs prioriterte oppgaver for denne arbeidsperioden, har vi satt opp ”et varmere samfunn”, 

det å vise omsorg, å bry oss.  Det omfatter svært mange av de prioriteringer utvalget har satt 
opp i dette avsnittet.  

 

Vi ser det som viktig å styrke forebyggende arbeid mot seksuelle krenkelser, og at dette 

arbeidet starter i skolen.  Lovgrunnlaget er der, og arbeidet må derfor rettes mot holdninger. 
Grensen mellom mobbing og alvorligere krenkelser er glidende, og arbeidet som alt gjøres mot 

mobbing må videreføres og utvides. 

 

Overgrepsmottak bør lovfestes, og K&F støtter forslaget om at dette bør opprettes som del av 

den kommunale legevakt.  Overgrep er både et medisinsk problem, men også et juridisk m.m. 
Legevakten har kompetanse på flere områder. 

 

Menneskehandel er et vanskelig og økende problem, og vi støtter forslaget om at det opprettes 

trygge botilbud for ofre for menneskehandel.  I denne sammenheng bør også krisesentre 
styrkes. 

 

K&F støtter forslaget om at det gis fri rettshjelp i diskrimineringssaker. 

 
 

 

Med hilsen 

Norges Kvinne- og familieforbund 

 
 

Elisabeth Rusdal      Eldbjørg Gunnarson (sign) 

Forbundsleder      sentralstyremedlem 


