Oslo 16. november 2018
Innspill til Oslo kommunes Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse
Sex og samfunn og Sex og Politikk er veldig glade for at Oslo kommune har satt i
gang arbeidet med å utforme en handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse.
Overordnet mener vi at handlingsplanen for seksuell og reproduktiv helse må bli et
politisk verktøy som er forankret på tvers av relevante byråder og etater i Oslo
kommune.
Vi registrerer at planen skal rulleres hvert fjerde år, men vil likevel fremheve styrken i
langsiktig satsing på prosjekt og tiltak på feltet, og vise til hvilket viktig politisk signal
Oslo kommune vil sende ved å vedta en mer langsiktig plan.
Vi ønsker i tillegg å trekke frem følgende punkter i arbeidet med den nye
handlingsplanen:
1. Medfølgende midler
Forslag til handlingsplan inneholder ingen oversikt over budsjett eller medfølgende
midler. Det er viktig at handlingsplanen inkluderer midler til å gjennomføre de tiltak og
mål som er utarbeidet. Uten midler knyttet til handlingsplaner blir tiltak og mål ofte
redusert til gode intensjoner, uten en strategi for hvordan disse tiltakene skal
gjennomføres og hvordan målene skal nås, og hvem som skal bidra i dette arbeidet.
Vi tror videre at langsiktige handlingsplaner med medfølgende midler, som kan
bevilges for flere år av gangen, vil sørge for gode vilkår for prosjekt og gjøre at
prosjektene kan bygges sterke over tid. For å oppnå resultater må planer fungere
som politiske verktøy og derfor tas med inn i budsjettarbeid.

2. Implementering
Vi etterspør en plan for implementering av handlingsplanen, hvor strategi for
implementering må synliggjøres. Dette gjelder i alle relevante ledd i kommunen,
inkludert byrådsavdelingen, etater og de enkelte bydelene. Flere av målene og
tiltakene involverer utdanning i barnehage og skole, og vi frykter manglende
implementering hvis ikke utdanningsmyndighetene også er tydelig involvert i både
utforming og implementering av handlingsplanen.
Vi savner i tillegg en presisering i handlingsplanen som tydelig viser hvem som er
ansvarlig for at de enkelte mål nås og tiltak gjennomføres. Vi savner også en tidsplan
for de ulike tiltakene.

3. Evaluering
Vi mener at mål og tiltak i forslag til handlingsplan generelt vil være vanskelig å
evaluere, ettersom vi ikke har noen konkrete rammer for måloppnåelse. Det bør i
tillegg foreligge en statusrapport som sier noe om hvor vi er i dag, for å gi en
pekepinn på hvor vi ønsker å være ved planens slutt.

Det må legges en plan for hvordan evalueringen av tilskudd fra handlingsplanen skal
foregå. I en slik evaluering må det være rom for at prosjekt kan endres eller miste
støtte dersom prosjektet ikke er i henhold til måloppnåelse.
I tillegg til at de enkelte prosjekt bør evalueres, både underveis og ved prosjektslutt,
bør også selve handlingsplanen evalueres. Vi ønsker en midtveisevaluering og en
sluttevaluering, som bør ligge til grunn når arbeidet med ny handlingsplan skal starte
om noen år.

4. Åpenhet
Når det gjelder eksisterende handlingsplaner i Oslo kommune, savner vi mer åpenhet
rundt blant annet hvor mye midler som settes av i de ulike planene, hvordan
søkeprosessen foregår, hvem som får midlene og hvordan ulike prosjekt evalueres.
Vi håper det legges en strategi for dette når det gjelder den nye handlingsplanen, og
at tilskudd og evaluering av disse gjøres tilgjengelig.

5. Tilgjengelighet
I tillegg vil vi påpeke viktigheten av at handlingsplaner og strategier må gjøres lett
tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmesider. Planer og strategier skal fungere som
verktøy for aktører som arbeidet på feltet, og da må disse lett kunne finnes dersom
det er behov for dette. Slik det er i dag er for eksempel «Handlingsplan for
forebygging av uønskede svangerskap og abort» og «Hiv/aids i Oslo» kun tilgjengelig
som byrådssak.
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