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Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling 
 
Norske Kvinners Sanitetsforening viser til Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementets brev av 12. oktober 2012 om NOU 2012:15 Politikk for 
likestilling, og takker med dette for tilsendt høringsnotat. 

Norske Kvinners Sanitetsforening er tilfreds med at vold og trakassering har fått så stor 
plass NOU 2012:15. Organisasjonen har i tillegg sendt innspill til arbeidet med ny 
folkehelsemelding, hvor vi påpeker behovet av at vold mot kvinner må inngå som område 
og tema. Dette fordi vold mot kvinner er et folkehelseproblem. Innspillet ligger som vedlegg 
til dette notatet. 

N.K.S. er svært positiv til at livsløpsperspektivet legges til grunn for utredningsarbeidet.  

N.K.S. mer det er viktig at det må være en helthetlig likestillingspolitikk i Norge og at det 
naturlig at kompetansen rundt dette samles slik som det offentlige Norge er oppbygd, for 
eksempel et direktorat.  

Norske Kvinners Sanitetsforening har følgende bemerkninger til de konkrete forslagene. 

16.2 Folkestyre 
 
16.2.2 Likestilte valglister  
 
Utvalget har skissert to alternative modeller som kan bidra til å utjevne skjevheter i 
folkevalgt representasjon.  
N.K.S. støtter modell allmenn lov, som inkluderer krav i valgloven om at hvert kjønn skal 
være representert med minst 40 prosent ved sammensetning av valglister til kommunevalg, 
fylkestingsvalg og stortingsvalg. 
 
16.3.1 Program for bredde i folkestyret 
 
Utvalget anbefaler at det igangsettes et landsdekkende program for bredde i folkestyret, 
med mål å øke kvinneandelen og andel med etnisk minoritetsbakgrunn på alle nivåer av 
folkevalgt arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Det må også være et mål å øke andelen 
representanter under 30 år og over 60 år. Et program for bredde i folkestyret må inneholde 
statlige økonomiske midler der lokalt initierte prosjekter kan søke. I NOU 2011:18 foreslås 
et Likestillingsdirektorat med regionskontorer, og et tiårig utviklingsprogram for lokalt 
likestillingsarbeid. Utvalget anbefaler at 30 millioner kroner av utviklingsprogrammet hvert år 
nyttes til lokale tiltak som en del av et program for bredde i folkestyret. Kommunene kan 
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søke med lokalt initierte prosjekter og det bør stilles krav til supplerende egenfinansiering. 
Direktoratet drifter programmet, sørger for følgeforsikring, dialog og utviklingsarbeid på 
tiltakssiden. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget. 
 
16.3 Valgfrihet 
 
16.3.2 Program for frie utdanningsvalg 
 
Utvalget anbefaler at det igangsettes et landsdekkende program for frie utdanningsvalg. Det 
inneholder en pedagogisk satsning for likestilling, etablering av et eget ressursmiljø for å 
fremme likestilling i lærerutdanning og læremidler og bruk av incentivordninger som 
likestillingsstipend og kjønnspoeng. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget. 
 
16.3.2.1 Pedagogikk for likestilling 
 
Utvalget anbefaler at det etableres en landsdekkende pedagogisk satsning for likestilling. 
Utvalget anbefaler at satsningen driftes av det forslåtte direktoratet jf. NOU 2011:18 Struktur 
for likestilling. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget  
 
16.3.3 Tre partsavtale for likestilling i arbeidslivet 
Utvalget anbefaler at offentlige myndigheter tar initiativ til å etablere er tre partsavtale for 
likestilling i arbeidslivet, etter mønster av IA- avtalen. Det anbefales videre at avtalen 
forankres både nasjonalt og lokalt nivå og at det er en selvstendig avtale som kan bygges 
opp rundt aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Videre anbefales 
det at avtalen skal inneholde nasjonale mål for likestilling og mål på virksomhetsnivå og at 
myndighetene forplikter seg til å bidra tett oppfølging, veiledning og kurs i likestilling. 
Arbeidet forslås forankret i foreslåtte direktorat for likestilling.(s. 341) 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget   
 
16.4 Fordeling 
 
16.4.4 Overgang ved nære pårørendes sykdom 
 
N.K.S. støtter forlaget om at det innføres rett til omsorgspenger i 10 dager ved omsorg for 
nære pårørende tilsvarende omsorgspenger ved barns sykdom, jfr. folketrygdloven §§ 9-5 til 
9-9. 
 
16.5. Sårbarhet 
Under dette området vektlegger utvalget den sårbarhet som oppstår som følge av former for 
vold og seksuelle krenkelser som særlig rammer kvinner, og den sårbarheten som oppstår 
på grunn av fravær av rettslig trygghet.  
Norske Kvinners Sanitetsforening er glad for at NOU 2012:15 har et eget kapittel om 
trakassering og vold og istemmer at det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv 
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uten frykt for eller erfaring med vold. Utvalget har valgt å konsentrere oppmerksomheten om 
fire områder; seksuell trakassering, voldtekt, vold i nære relasjoner og vold og migrasjon. 
Norske Kvinners sanitetsforening er glad for at utvalget har konsentrert seg om former for 
vold som særlig rammer kvinner fordi vi har dette som ett av våre satsningsområder. 
 
16.5.2 Program for forebygging av seksuell trakassering. 
 
Utvalget påpeker at Seksuell trakassering er urovekkende utbredt blant ungdom, og det 
anbefales en egen landsdekkende satsing for arbeid mot seksuell trakassering i skolen. I 
tillegg til et eget undervisningstilbud for elever på ulike utdanningstrinn i grunnopplæringen, 
for lærere, ansatte i SF0, rådgivere på skolen og ansatte i skolehelsetjenesten/helsesøstre 
om tilbud om undervisning og veiledning om hvordan de kan arbeide forebyggende mot 
seksuell trakassering. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget.  
Vi understreker betydningen av at helsesøster kan spille en sentral rolle både i et 
forebyggende aspekt, men også en koordinerende rolle for evt. oppfølging og videre 
behandling. 
 
Forankring av arbeidet mot seksuell trakassering i opplæringsloven 
 
Utvalget anbefaler at arbeidet mot seksuell trakassering eksplisitt forankres i 
opplæringsloven. Utvalget foreslår at seksuell trakassering tas inn i opplistingen i 
opplæringsloven § 9 a- 3 over forpliktelser skolen har til å følge opp og bekjempe ulike typer 
mobbing. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget 
 
 
16.5.3 Lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. 
  
Utvalget anbefaler lovfesting av tilbud om overgrepsmottak for å sikre et helhetlig og 
likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget.  
 
16.5.4 Trygge botilbud for ofre for menneskehandel. 
 
Utvalget mener det er viktig å sikre et botilbud som kan ivareta beskyttelsesbehovene. I dag 
drives botilbud på prosjektbasis, eventuelt som tilbud om bolig i krisesenter. Ofre for 
menneskehandel har mulighet til å få midlertidig opphold i Norge i seks måneder i den 
hensikt å unnslippe utnyttelse, motta assistanse og beskyttelse og vurdere om de vil 
anmelde bakmenn. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget.  
 
16.5.5 Fri rettshjelp i diskrimineringssaker for domstolene  
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Utvalget anbefaler at fri rettshjelp uten behovsprøving gis til den private part i 
diskriminerings saker i saker der Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler dette. I 
slike saker bør ombudet som hovedregel opptre som partshjelper i saken for domstolen. 
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget 
 
16.5.6 Tilskuddsordning for rettighetsinformasjon 
Utvalget anbefaler at det etableres en tilskuddsordning for å styrke rettighetsinformasjon i 
regi av frivillig organisasjoner og kompetansemiljøer. Tilskuddsordningen må ivaretas slik at 
lokale organisasjoner over hele landet får mulighet til å søke om støtte.  
 
Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget  
 
Vold og etnisitet  
 
Vold i minoritetsmiljøer kan ofte være av ulik art enn det som er vanlig blant etniske 
nordmenn. Det er viktig å se på de ulike formene for kulturrelatert vold, uten å unnskylde 
denne type vold med at dette er kulturelt. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresdrap er 
former for vold som er spesielt for personer med minoritetsbakgrunn og det er viktig å se på 
kultur og bakgrunn for å kunne arbeide forebyggende mot dette. 
N.K.S. har tidligere arbeidet forebyggende mot tvangsekteskap og har også gjennom sine 
nåværende integreringsprosjekter et fokus på vold i minoritetsmiljøer og arbeider for å 
forebygge dette gjennom sitt arbeid nasjonalt.  
Etnisitet er et viktig begrep som bør ivaretas i et likestillingsperspektiv, og N.K.S. ser positivt 
på at dette er tatt med i de ulike områdene i NOU’ en.  
 
Voldtekt  
 
Utvalget legger vekt på et kvalitetsbehov ved overgrepsmottakene og at tilgjengeligheten er 
der over hele landet. Dette støtter N.K.S. Utvalget legger i tillegg vekt på at 
forebyggingsarbeid må rettes mot ungdom og unge voksne som både er særlig utsatt for 
overgrep. N.K.S. har derfor tatt et ansvar for å utrede et behov for en nettportal som et 
hjelpetilbud.  
 
17. Kunnskapsutvikling 
 
17.3.3.1 Utelukkingsmekanismer i ulike deler av arbeidsmarkedet 
 
N.K.S. støtter utvalgets forslag om at det er viktig å få mer kunnskap om hvilke mekanismer 
som virker ekskluderende for deltakelse i arbeidsmarkedet og at det er særlig relevant å 
sammenligne ulike deler av arbeidsmarkedet. 
 
17.3.4.3 Familieinnvandring og sårbarhet 
 
Utvalget mener at er nødvendig å fremskaffe kunnskap om virkninger av de betingelser som 
er knytter til ekteskapsinnvandring. Det bør gjennomføres et bredt anlagt gjennomgang av 
likestillingskonsekvenser av innvandrings- og likestillingspolitikken. Mer spesifikt vil utvalget 
fremheve at praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen, praktiseringen av pro-forma-
bestemmelsen og kravet til økonomisk underhold da bør gjennomgås nøye. 
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Bemerkning: N.K.S. støtter forslaget. 
 
17.3.4.4. Folkehelse i et flerdimensjonalt perspektiv 
 
Kjønnsdimensjon i medisin og helse 
 
Norske Kvinners Sanitetsforening er klar over at utvalget i denne utredning ikke har vurdert 
helse i et likestillingsperspektiv. Det vises likevel til sosial helse og behovet for å integrere 
inntekt, oppvekst, arbeid, helse adferd, helsetjenester og sosial inkludering som indikatorer i 
rapportering. Norske Kvinners Sanitetsforening støtter dette synet, men ønsker en mer 
nyansert tilnærming på kjønnsdimensjonen i medisinen og behov for likestilling i pasienters 
møte med helsetjenesten. 
Forskning på kvinners helse har alltid vært lavt prioritert. Det er begrenset kunnskap om 
kvinners helse og livsvilkår, og feltet har i tillegg for lav status også i medisinske fagmiljøer. 
Kvinners livsvilkår og helse er Norske Kvinners Sanitetsforening hovedsatsingsområde, og 
vi konstaterer at det er kjønnsforskjeller i forekomst og behandlingsrespons for flere 
sykdomsgrupper, og det er sannsynlig at økende kunnskap om slike kjønnsforskjeller vil få 
større betydning i fremtiden.   

Norske Kvinners Sanitetsforening er av den oppfatning at det er langt igjen til å ta 
kjønnsdimensjonen i medisinen alvorlig og en tilfredsstillende satsing på 
kvinnehelseforskning i Norge både fra myndigheter og fagmiljø er derfor nødvendig.  Ett 
skritt videre i arbeidet med å heve status på området er øremerking av midler til forskning 
på kvinnehelse og et eget forskningsprogram for kvinnehelse i Forskningsrådet. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
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