Oslo 10.10.2019

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen
Sex og Politikk ber Helse-og omsorgskomiteen om å øke statsbudsjettets post 73 for Seksuell
helse under kapittel 762 med 10%, dvs nær 6 millioner kroner, og at disse prioriteres til
seksualitetsundervisning. Sex og Politikk ønsker at komiteen legger opp til at støtten gjennom
post 762 kan gjøres flerårig for prosjekter som har en mer permanent karakter.
Sex og Politikk ber om:
1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt og at det prioriteres
midler til denne satsningen i form av øremerking av midler til seksualitetsundervisning under
kapittel 762, post 73 Seksuell helse.

Begrunnelse:
1) Sex og Politikk savner i budsjettforslaget en synlig og eksplisitt satsning på helhetlig
seksualitetsundervisning. Vi forventet at strategien for seksuell helse – «Snakk om det!», der
seksualitetsundervisning nevnes som en rett, ville bane vei for økte rammer for dette arbeidet.
Isteden ser vi at seksualitetsundervisning ikke nevnes som del av tiltaksbeskrivelsene under post
73 for seksuell helse.
2) Satsing på seksualitetsundervisning var tydelig i Granavolden-erklæringen. Regjeringens egen
forpliktelse i denne politiske plattformen lød som følger: «Bedre seksualundervisningen i
grunnskolen og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser i
seksualundervisningen i grunnskolen». Dette gjenspeiles ikke i statsbudsjettet for 2020.
3) Norge må satse sterkere på forbyggende og helhetlige tiltak innen utdanning og helse.
Seksualitetsundervisning bidrar til livsmestringsferdigheter hos barn og unge, fremmer en positiv
seksualitet og er et bredt forebyggende tiltak.
4) Den kommende fagfornyelsen i skolen har folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema. Disse
tverrfaglige temaene setter større søkelys på blant annet seksualitet, og derfor er det viktig med
seksualitetsundervisning som satsingsfelt.
5) Ser vi på innsatsen andre nordiske land har gjort i kjølvannet av #MeToo løftes
seksualitetsundervisning frem som sentralt. I Sverige for eksempel har regjeringen besluttet å øke
satsingen på seksualitetsundervisning med 50 millioner svenske kroner over 3 år. Denne økningen
er større enn den samlede norske innsatsen. Forskning viser at tidlig innsats er avgjørende i
forebygging av seksuell trakassering og vold, Norge bør ikke henge etter på dette viktige området
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Bakgrunn:

Norske skoler har en lovpålagt forpliktelse til å sørge for seksualitetsundervisning, beskrevet i
kompetansemål for flere fag. Hvilke metoder og læremidler skoler og lærere velger å benytte seg av i
undervisningen varierer fra skole til skole, og tilbudet til elevene vil derfor også variere stort.
Spørreundersøkelser blant undervisere og elever viser at både omfang og kvalitet på denne
undervisningen generelt oppfattes som utilstrekkelig1. Undersøkelser viser også at mange lærere benytter
seg av supplerende kilder og materiell utenom lærebøkene, deriblant Uke 6. Over 40% av grunnskolene
bruker i dag dette gratis undervisningsmateriellet, utviklet av Sex og Politikk med støtte fra bl.a.
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
Behovet for relevante og tverrfaglige undervisningsverktøy av denne typen vil øke ytterligere i forbindelse
med den pågående fagfornyelsen, noe som gjør at en må tydeliggjøre dette i budsjettet nå.
Vi applauderer styrkingen av tilbud til unge gjennom skolehelsetjenesten, og ønsker å bidra ytterligere til
den viktige jobben helsesykepleiere gjør når det gjelder unges seksuelle helse, gjennom videreutvikling av
vårt pedagogisk tilrettelagte undervisningsmateriell og verktøy tilpasset deres arbeidssituasjon spesielt
(Uke 6).

Med vennlig hilsen

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder
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Sex og Samfunn (2017). Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS. Hentet fra
https://sexogsamfunn.no/klinikk-og-tilbud/seksualitetsundervisning/undersokelser/
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