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Innledning, organisasjon, ressurser

Reform - ressurssenter for menn har i 2007 vært en vesentlig aktør når det gjelder integrering
av et perspektiv på menn og likestilling. Menn og omsorg, forebygging av vold i nære
relasjoner og kjøp av seksuelle tjenester kan nevnes av områder hvor Reform har vært spesielt
synlige. Utover dette har Reform, som det går fram av årsrapporten, arbeidet med menn og
likestilling på flere ulike områder.
Reform er et nasjonalt kunnskapsmiljø om menn og likestilling. Reform bistår menn i
livssituasjoner som oppleves vanskelige, samt arbeider strukturelt for at menn skal få den
hjelpen de trenger. Med det ene benet plantet i praksis gjennom møter med menn
(rådgivningssamtaler, Mannstelefonen og sinnemestringskurs) har Reform en unik posisjon
for formidling av og dialog om menns situasjon. Reforms pådriverarbeid og ikke ubetydelige
kunnskapsproduksjon og ”kunnskapsforedling” baserer seg direkte og indirekte på
virksomhetens møter med menn.
Personalressurser i 2007:
Reform har i 2007 disponert 6 årsverk fordelt på totalt 7 faste stillinger.
1 daglig leder (stillingsbrøk 100/100) – sluttet 23. juni
1 administrasjonskonsulent (stillingsbrøk 100/100)
1 seniorrådgiver (stillingsbrøk 100/100)
2 rådgivere (stillingsbrøk 100/100) – delt konstituert lederfunksjon i perioden 23. juni til 31.
desember
2 rådgivere (stillingsbrøk 50/100) – knyttet til sexhandel.no og Mannstelefonen/sinnemestring
Reform har i tillegg knyttet til seg et betydelig antall frivillige engasjerte. Mannstelefonen
engasjerte i hele 2007 15 frivillige telefonvakter og juridisk rådgivningstjeneste engasjerte 3
frivillige jurister/advokater.
Reforms drift har i 2007 vært noe preget av begrensede personalressurser. Etter at daglig leder
Per Kristian Dotterud sluttet i juni, har ledelsesfunksjonen vært delt mellom 2
rådgiverstillinger (Marianne Inez Lien og Ole B. Nordfjell for perioden juni til november) og
deretter ble rådgiver Ole B. Nordfjell konstituert som leder ut året.
1 rådgiver har vært i fødselspermisjon fra november og ut året.

Reforms styre 2007:
Reforms styre har i 2007 hatt 10 styremøter på følgende datoer: 13/2, 7/4, 24/4, 21/5, 13/6,
28/8, 24/9, 30/10, 4/12 og 19/12.
Styreleder og konstituert daglig leder har i 2007 hatt 2 dialogmøter med Barne- og
likestillingsdepartementet.
Styret har bestått av:
• Jørgen Lorentzen (styreleder)
• Kristin Mile (nestleder)
• Hilde Charlotte Solheim
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•
•
•
•
•
•
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•

Øyvind Rongevær
Audun Lysbakken
Marianne Inez Lien (ansattes representant)
Øyvind Otterstad (frivilliges representant)
Cathrine Sandnes (vara)
Oddvar Hjulstad (vara)
Elise Skarsaune (vararepresentant for ansatte)
Christian Dietrichson (vararepresentant for frivillige)

Reforms representantskap i 2007:
Reforms representantskap har hatt møte 26.3.2007.
Representantskapet består av:
• Astrid Bismo (Kreftforeningen)
• Ragnar Kverness (ATV-stiftelsen)
• Arnfinn Andersen (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
• Kjell T Dahl (frivilliges representant)
• Ole B Nordfjell (ansattes representant)
Valgkomité 2007:
Valgkomité har i 2007 bestått av:
• Knut Oftung
• Jørgen Lorentzen
• Kristin Mile
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Mål

Reforms formålsparagraf fra 2002 og overordnede styringssignaler fra senest vedtatt på
styremøte 13.4.2005 utgjør de overordnede måldokumenter for virksomheten.
2.1
Formålsparagraf
Reforms formålsparagraf er vedtektsfestet i stiftelsesmøte 30. januar 2002:
Reform er organisert som en politisk uavhengig stiftelse.
Stiftelsens formål er, med utgangspunkt i at menn og kvinner er likeverdige, å jobbe for
likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, samt synliggjøre menn som kjønn i
samfunnet. Med dette utgangspunkt skal Reform være likestillingsorientert i sitt arbeide, bistå
menn konkret i ulike livsfaser og livssituasjoner med råd, veiledning og informasjon, bidra til
å ta vare på og utvikle mangfoldet i menns liv, mobilisere menns ressurser til utvikling og
aktiviteter på områder som ikke har vært særlig fremtredende i de tradisjonelle mannskulturer
og ellers bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet.
Senterets arbeid skal preges av respekt for det enkelte menneskes egenverdi, der alle
mennesker er likeverdige, og skal respekteres og behandles deretter, uavhengig av kjønn,
alder, religion, etnisk tilhørighet, hudfarge, funksjonsdyktighet og seksuell legning.
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Overordnede styringssignaler fra senest vedtatt på styremøte 13.04.05:
2.2
Grunnverdier
Grunnverdiene er de essensielle forutsetninger virksomheten i Reform er tuftet på. De er
langsiktige, gir etiske referanser og skal reflekteres gjennom all virksomhet i organisasjonen.
•
•
•
•
•
•

Likestilling
Kunnskap og erfaring
Innovasjon
Mangfold
Mot vold
Ansvarliggjøring

2.3
Visjon
Som et ressurssenter for menn skal Reform være en nytenkende og kunnskapsbasert
organisasjon med følgende visjon:
•

Et likestilt og mangfoldig samfunn, der makt og omsorg deles uavhengig av kjønn

2.4
Mål
Hovedmål for virksomheten er at Reform skal:
•
•
•

Formidle kunnskap om menns situasjon og fremme et mannsperspektiv
Støtte aktiviteter som fremmer utvikling, engasjement og bevissthet omkring
mannsrollen
Bistå den enkelte mann i livsfaser og situasjoner som oppleves problematiske
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Reforms faste lavterskeltilbud

Totalt har Reform loggført 610 henvendelser i 2007.
3.1
Rådgivningstjeneste/ telefonkonsultasjoner
Innholdet i konsultasjonene er tildels kartlegging fulgt opp av videreformidling til interne
tilbud eller eksterne instanser, og dels støttesamtaler over telefonen.
Reform har mottatt 235 henvendelser på telefon og e-post.
3.2
Enesamtaler
Antall gjennomførte enesamtaler i 2007 er 361. Enesamtaler er korttidsintervensjoner med
varighet av 1-6 samtaler i Reforms lokaler. Noen enesamtaler er også avholdt i Lillehammer
og Øyer etter oppdrag fra sosialtjenesten i Øyer. Hovedmålgruppen er menn i akutte eller
akkumulerte livskriser. Fokus i samtalene er et nå-perspektiv der det legges vekt på å hente
fram ressurser for strategier for endring og mestring. Etter kartlegging og ved løpende
behovsvurdering, henvises brukerne ofte til andre instanser.
3.3
Mannstelefonen
Fra 01.01.06 er det inngått et samarbeid med Krise- og rådgivningstelefonen for menn
gjennom etablering av Mannstelefonen i en samarbeidsavtale som gjelder ut 2008. Dette
samarbeidet har ført til at Mannstelefonen inngår som et av Reforms lavterskeltilbud. En
annen konsekvens av samarbeidet mellom Reform og KFM, er at Mannstelefonen inngår i
Reforms budsjett og regnskap. Formålet med Mannstelefonen er å sikre et landsdekkende,

4

gratis og synlig telefontilbud til menn i form av så vel rådgivning som bistand. Åpningstiden
har vært fra kl. 17.00 – 20.00 mandag - fredag.
I januar 2007 ble tjenesten styrket gjennom fast ansettelse av en koordinator for
Mannstelefonen i 25/100 stilling. Det er blitt avholdt 4 fagmøter. 3 av vaktene har deltatt på et
kurs om førstehjelp ved selvmordsfare, og 1 av vaktene har deltatt i et seminar om barn som
er vitne til vold i familien.
Driftsmidler til Mannstelefonen ble bevilget av Oslo kommune og Barne- og
likestillingsdepartementet som en del av grunnfinansieringen av Reform.
3.4
Juridisk rådgivning
Det har i 2007 vært 46 henvendelser totalt til Reforms juridiske rådgivningstelefon.
Telefontjenesten er betjent mandager til og med torsdager mellom kl. 17 og 19. Tjenesten
utføres av 3 frivillig engasjerte advokater.
3.5
Sinnemestringsgrupper
Reform har opplevd stor pågang fra menn som ønsker å delta på sinnemestringskurs, og har
måttet sette menn på venteliste for å delta. Ved utgangen av 2007 er 25 menn på venteliste.
Disse blir midlertidig tilbudt enesamtaler.
I 2007 har det blitt gjennomført 6 kurs hvorav ett ble påbegynt i 2006. Alle kursene ble
avholdt i Oslo.
Reforms mottok kr. 20.000,- fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til etablering av
sinnemestringskurs regionalt.
Reform har initiert og deltatt på en rekke informasjonsmøter om vold i nære relasjoner og
Reforms sinnemestringstilbud regionalt. Familievernet og barnevernet i øvre Telemark,
psykiatritjenesten i Tinn kommune, familievernet i Kongsberg, psykiatritjenesten ved Blefjell
sykehus i Kongsberg, krisesenteret i Telemark/Buskerud, for sosialtjenesten i Øyer kommune
og familievoldskoordinator ved politiet i Lillehammer har blitt informert i 2007.
Den økonomiske situasjonen (med et forventet økonomisk underskudd) medførte at Reforms
styre i desember vedtok å midlertidig stoppe tilbudet om sinnemestringskurs i Oslo. Kurs kan
ikke avholdes før nødvendig finansiering er sikret. Barne- og likestillingsdepartementet er
informert om beslutningen.
3.6
Nettsider www.reform.no
Reforms nettsted inneholder informasjon om Reform og virksomhetens tilbud, informasjon
generelt og linker til samarbeidspartnere og aktuelle hjelpeinstitusjoner,
forskningsinstitusjoner og tidsskrifter. Nettstedet publiserer jevnlig artikler og nyheter.
Nettstedet har videre åpnet for interaktivitet med brukerne gjennom muligheter for å
kommentere hver enkelt artikkel. Kommentarene publiseres direkte på nettstedet men
redaksjonen siler bort evt. useriøst stoff. Nettstedet inneholder engelskspråklig materiale.
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Statistikk for nettsider www.reform.no:
Totalt antall besøk over en viss varighet

17 981

Total sidevisninger

65 696

Total treff
Gjennomsnittelig besøk pr dag over en viss varighet
Gjennomsnittelig sidevisninger pr. dag
Gjennomsnittelig treff pr. dag
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427 964
49
178
1 172

Innsatsområder

Reforms innsatsområder i 2007 har vært knyttet til følgende temaer:
Prostitusjon/menneskehandel, omsorg, forebygging av vold i nære relasjoner,
gutter/kjønnssosialisering og menns helse.
4.1
Prosjekt www.sexhandel.no
www.sexhandel.no har i 2007 i gjennomsnitt hatt 90-100 aktive besøk hver dag, hvorav de
aller fleste er førstegangsbrukere. Diskusjonsforumet på nettsidene hadde per 31.12 584
registrerte brukere og 1571 diskusjonsinnlegg. En analyse av materialet på diskusjonsforumet
er påbegynt i regi av forskningsprogrammet ”Prostitusjon i Norden” ved Nordisk senter for
kvinne- og kjønnsforskning. Sosiolog Synnøve Jahnsen fra Universitetet i Bergen
gjennomfører analysen med faglig bistand fra den norske leder av forskningsprogrammet,
May-Len Skilbrei. I tillegg er en småskala brukerundersøkelse igangsatt for å kartlegge hvem
som bruker nettsidene, hva de brukes til og hvordan de oppleves. Resultater vil publiseres i en
rapport når undersøkelsen er fullført.
Nettsidene blir oppdatert daglig med nyhetsklipp, og det publiseres artikler forfattet av fagfolk
innen feltet. I 2007 har vi også samlet inn noen artikler fra politikere med engasjement og
posisjon innen temaområdet, og flere artikler fra ulike aktører er under utarbeiding.
Reform har bidratt til den offentlige prostitusjonsdebatten gjennom intervjuer og innlegg i
ulike medier. Vi har mottatt en rekke besøk, informert om prosjektet og temaområdet, og
annonsert for sidene i magasinet Albertine. Prosjektmedarbeider deltar i referansegruppen til
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), samt referansegruppen for
departementets ”Stopp menneskehandel!”-kampanje, og har bidratt i planleggingen av
departementets nye satsing rettet mot videregående skoler. Vi har arrangert 4 møter i
ressursgruppen til www.sexhandel.no, og et halvdagsseminar 6.desember om erfaringer fra og
fremtiden for forebyggende arbeid rettet mot (potensielle) sexkjøpere.
Reform har skrevet en høringsuttalelse om kriminalisering av sexkjøp, hvor vi blant annet
henviser til materiale fra diskusjonsforumet. Vi har argumentert for kunnskapsutvikling og
alternative virkemidler utover lovregulering, og synliggjort behovet for hjelpetiltak rettet mot
menn – både som ofre for menneskehandel og sexkjøpere. I forbindelse med høringsuttalelsen
sendte vi også ut pressemelding, og fikk inn et debattinnlegg på dagbladet.no. Reform er
medsøker i et prosjekt om botilbud også for mannlige ofre for menneskehandel.
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Statistikk for nettsider www.sexhandel.no:
Totalt antall besøk over en viss varighet

30 598

Total sidevisninger

79 332

Total treff
Gjennomsnittelig besøk pr dag over en viss varighet
Gjennomsnittelig sidevisninger pr. dag
Gjennomsnittelig treff pr. dag

1 898 250
84
217
5 201

4.2
Menn og omsorg
Menn og omsorg har vært et stort satsningsområde for Reform i 2007, og det er et felt som
favner vidt. Det angis i tildelingsbrevet fra Barne- og likestillingsdepartementet at Reform
skal være sentrale i utviklingen av pappagrupper nasjonalt. Reform har derfor tilrettelagt for
studiebesøk for departementet og andre involverte samarbeidspartnere (Asker og Egersund) til
Stockholm og Gävle, men besøket har blitt avlyst to ganger. Besøket er planlagt gjennomført
våren 2008. Reform har videre vært aktive på en rekke andre områder.
4.2.1 Kunnskapsbase om fedre
I løpet av høsten 2007 har Reform utarbeidet et hefte med ulike perspektiver og diskusjoner
knyttet til farsroller og omsorgsaktiviteter. Temaheftet ”Far gjør” har et fokus på fedre i et
livsløpsperspektiv, og er relatert til fedres deltakelse og aktivitet rundt eksempelvis graviditet
og fødsel, barnehager, skolegang, fritidsaktiviteter, harmonisering mellom arbeidsliv og
familieliv, bestefedre, alderdom etc. Publikasjonen er tenkt som den første av flere utgivelser
om Menn og omsorg. Heftet publiseres etter planen i mars 2008.
4.2.2 Fedre fra dag 1
Reform har utarbeidet prosjektsøknaden ”Minoritetsfarskap i helseNorge - En undersøkelse
av helsestasjoners tilbud til fedre med etnisk minoritetsbakgrunn og forslag til tiltak”.
Søknaden ble innvilget med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet og vil
gjennomføres i 2008.
4.2.3 Prosjekt – Fedre i familier med startvansker
Reform – ressurssenter for menn fikk i 2006 økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (BUFDIR) til gjennomføringen av prosjektet ”Fedre i familier med
startvansker”. Prosjekt rettet seg mot fedre i familier som opplever psykiske vansker i
forbindelse med graviditet og/eller fødsel, med gjennomføringen av et gruppetilbud med 10
fedre rekruttert i samarbeid med Nic Waals institutt og Aline poliklinikk (begge Oslo).
Erfaringene fra dette prosjektet er publisert i temaheftet ”Fedre i familier med startvansker”.
Heftet baserer seg på kunnskap fra gruppetilbudet og tilgjengelig fagkunnskap om
fødselsdepresjoner, og beskriver en metode for gruppetilbud til denne målgruppen.
Temaheftet er distribuert alle landets familievernkontor gjennom BUFDIR sentralt, samt
helsestasjoner og andre aktører som arbeider med målgruppen.
Reforms temahefte ble presentert med fremlegg på konferansen Psykiske vansker i
svangerskap og barseltid i regi av R-Bup Øst/sør, Folkehelseinstituttet og Voksne for Barn i
Oslo 29. og 30. oktober 2007.
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Folkehelseinstituttet publiserte i oktober 2007 heftet/veilederen ”Nedstemthet og depresjon i
forbindelse med fødsel om fødselsdepresjoner” i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet.
Reform har levert kunnskap til denne veilederen om fedrenes situasjon samt en konkret
beskrivelse av vårt prosjekt rettet mot fedre i familier med psykiske vansker og
graviditet/fødsel.
4.2.4 Nasjonalt kompetansenettverk
Reform er deltaker i et nasjonalt faglig nettverk omkring psykiske vansker i forbindelse med
svangerskap, fødsel og første leveår. Nettverket inngår som en del av Nasjonalt
kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse. Kompetansenettverket arbeider
gjennom regionale nettverk slik at kompetanseutvikling og implementering videreutvikles og
blir tilgjengelig i alle helseregioner.
4.2.5 Internasjonalt
Reform videreutvikler sine kontakter innenfor et voksende europeisk kunnskapsmiljø med
fokus på menn, omsorg og fedreroller i et likestillingsperspektiv. Arbeidet innebærer
undervisning, forelesninger og innelegg på europeiske konferanser, deltakelse på konferanser,
ledelse av workshops etc.
4.2.6 EU prosjekt – Equal partners
Reform har i 2005-2006 vært norsk partner i et internasjonalt prosjekt finansiert med midler
fra EU. Prosjektet “Equal partners – reconsidering the role of the fathers in the reconciliation
of work and family life” i regi av the Research centre for gender equality (KEHTI, Hellas) ble
avsluttet desember 2006, og Reform har i 2007 bidratt i arbeidet med sluttrapporteringen til
EU-kommisjonen.
Prosjektrapport kan lastes ned fra http://www.reform.no/filer/Microsoft%20Word%20%20final%20report_Role%20of%20Men.pdf
4.3
Forebygging av vold
Reform har i 2007 opprettholdt sitt lavterskeltilbud om sinnemestringskurs til menn som en
viktig del av arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner, noe som har medført betydelige
utfordringer vedrørende ressursbruk.
I tillegg har Reform vært aktive på et primærforebyggende nivå med en rekke aktiviteter.
4.3.1 Innspill til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Notat 12 tiltak mot vold ble i 2005 utarbeidet av Reform på oppdrag fra daværende Barne- og
familiedepartement. Reform har i 2007 fulgt opp notatet og arbeidet for at tiltakene
implementeres i regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Reform har utarbeidet et innspill til arbeidet med regjeringens handlingsplan mot vold i nære
relasjoner for perioden 2008-2010. Reform har også initiert og utarbeidet et felles innspill
med ATV og Brøset til samme handlingsplan. Begge innspillene ble oversendt
Justisdepartementet i oktober.
4.3.2 Mannsprosjektet mot vold i nære relasjoner
Reform har i 2007 samarbeidet med Amnesty Internasjonal Norge om kampanjen Holdninger
går i arv – bare menn kan stoppe vold mot kvinner. Kampanjen er gjennomført i perioden fra
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april 2007, og har hatt et fokus på holdninger rundt menns vold mot kvinner i nære relasjoner
og seksualisert vold. Det har vært utarbeidet og gjennomført en spørreundersøkelse i regi av
TNS Gallup om menns holdninger til vold mot kvinner. Resultatene fra undersøkelsen ble
publisert i rapporten Hvem bryr seg? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner i
april 2007.
Kampanjen overleverte i mai 12000 underskrifter til statsminister Jens Stoltenberg i et møte
med statssekretær Bård Vegard Solhjell ved SMK. Amnesty og Reform har hatt
oppfølgingsmøter med regjeringspartienes fraksjonsledere Anniken Huitfeldt og Inga Marte
Thorkildsen, samt et møte med storfraksjonen i familiekommitèen.
Det har vært skrevet kronikker/debattinnlegg og det har vært høy aktivitet og synlighet i
media i forbindelse med kampanjen.
4.3.3 EU prosjekt Working with Perpetrators of Domestic Violence in Europe
(Daphne)
Ansvarlig ledelse: Dissens, Tyskland.
Reform er partner sammen med bidragsytere fra Frankrike, Latvia, Spania, Østerrike, Irland
og Belgia.
Prosjektets varighet 2006 – 2008.
Reforms ansvar er hovedsakelig å kartlegge behandlingstilbud til menn med
voldsproblematikk i de nordiske landene og Estland.
Resultater fra arbeidet foreligger på prosjektets hjemmesider http://www.work-withperpetrators.eu/
4.4
Gutter og kjønnssosialisering
Menns utfordringer er knyttet til alder og livsfase. Utdanning har fått økt betydning i
samfunnet og har noen særskilte utfordringer knyttet til maskulinitet. Reform arbeider for å
fremme kunnskapsfeltet gutter og utdanning.
4.4.1 Pilotprosjektet Observant og Rettferdig
Reform har i 2007 hatt en rådgiverrolle i prosjektets rapporteringsfase. I 2006 var Reform
involvert med overordnet ansvar for utforming og ledelse av pilotprosjektet i samarbeid med
barnehageeieren Kanvas og barnehagene Myrer og Bjerkealleen. Prosjektet har utviklet en
video- og likestillingsmetodikk for barnehager.
4.4.2 EU prosjekt Gender Loops (Leonardo da Vinci)
Ansvarlig ledelse: Dissens e.V,Tyskland i samarbeid med Katholische Hochschule fur
Sozialwesen Berlin.
Reform er partner sammen med bidragsytere fra Litauen, Spania, Tyrkia, Tyskland og
Høgskolen i Oslo. Reform deltok på partnermøte i Kaunas, Litauen.
Hvordan gi jenter og gutter de samme mulighetene i barnehagen? Uheldige kjønnsmønstre har
en tendens til å gjenta seg. For å bryte sirkelen er det nødvendig med kompetanse. I dette EUprosjektet arbeider Reform og HiO med tiltak for å forbedre førskolelærerutdanningene og
praksis i barnehagene.
I prosjektet har vi gjennomført en kvalitativ undersøkelse av førskolelærerutdanningene som
fokuserer spesielt på mannlige førskolelærere. Grunnlag er bl.a. hentet ved intervjuer i på
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større førskolelærerutdanninger regionalt. Resultatet av undersøkelsen ble formidlet på
prosjektets hjemmesider www.genderloops.eu og på Tromsø – konferansen 15.november
2007.
Prosjektet avsluttes 2008, og det vil produseres en håndbok for hvordan utdanningene i større
grad kan bidra til økt likestilling i barnehagene.
4.4.3 Ressurssenter for gutter
Reform har holdt 3 foredrag om kjønn og utdanning, hvor vi har hatt et spesielt fokus på
gutter. Det ene foredraget ble holdt i Båtsfjord i forbindelse med Reforms rolle som rådgiver
for prosjektet Gutter i Finnmark i regi av Fylkesmannen i Finnmark.
Reforms intensjon om også å være et ressurssenter for gutter er i oppbyggingsfasen.
4.5
Menn og helse
Reform har samlet inn kunnskap om menns helse i Norge, samt laget en oversikt over
forskning og forskningsmiljøer på feltet både i Norge og i Norden. Oversikten inneholder
nærmere statistikk og helseundersøkelser over menns helsetilstand og dødelighet i Norge,
mellom annet for å finne ut i hvilke yrker og blant hvilke grupper av menn som er spesielt
utsatt for helseproblemer. Artikler om kreft og diabetes er lagt ut på reforms nettsider. Reform
har bistått med informasjon og kunnskap om menn og helse til en rekke personer (journalister,
studenter og andre).
4.5.1 Samarbeid med lærings- og mestringssentre regionalt
Kartleggingsarbeid er startet for å innhente kunnskap om rehabiliteringstiltak for menn er
startet. Her er lærings- og mestringssentrene i Sør-Norge kartlagt i samarbeid med lærings- og
mestringssenteret ved Aker medisinske sykehus.
4.5.2 Menn og kreft 2007
Reform har samarbeidet med Kreftforeningen om menn og kreft kampanjen 2007.
Samarbeidet skal videreføres i 2008.
4.5.3 Pilotprosjekt i Sporveiene
Kartleggingsarbeidet under satsingsområdet menn og helse bidro til at Reform i november
2006 tok initiativ til og etablerte samarbeid med Grete Roede a/s om å sette i gang
kostholdsveiledningskurs for mannlige sjåfører i Oslo Sporveier. Grete Roede har satt i gang
de første vektveiledningskursene. Erfaring har vist at dette prosjektet vil ta mer tid enn
tidligere antatt, at vi trenger flere samarbeidspartnere, og at et større planleggingsarbeid må
gjøres. Vi ønsker i den anledning å få til et samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner. Det er
også planlagt å søke eksterne midler til det videre arbeidet med oppsøkende helsearbeid rettet
mot helseutsatte yrker. Arbeidet vil videreføres i 2008.
4.5.4 European Men`s Health Forum
Reform har deltatt på nettverksmøter i EMHF 2007. Reform har som medlemsland av EMHF
arrangert forskerkonferansen Menn, kropp og sjel i juni 2007, dette som en del av det
internasjonale arrangementet Men`s Health Week.
4.5.5 Medarrangør i Nordisk konferanse om menns helse 2008
Reform har sekretariatsfunksjonen for den nordiske helsekonferansen som arrangeres 10. og
11. mars 2008 i Stockholm av Nordisk nettverk for menns helse. Konferansen er et samarbeid
mellom Reform og Nordisk nettverk for menns helse, Karolinska Institutet i Stockholm,
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Cancerfonden i Sverige, Centrum för folkhälsa, Sverige, Andrologimottakningen, Karolinska
sjukhuset, Sverige og Klinisk cancerepidemiologi, Karolinska institutet i Sverige. Reform
sitter i programkomiteen og har ansvar for sponsormidler og sekretariat.
4.5.6 Nettverk
Reform har i 2007 etablert kontakt med Diabetesforbundet, Kreftforeningen og
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for å lage felles strategi for å nå flere menn med
helseinformasjon. Reform bistår Kreftforeningen i mediesaker som omhandler
mannsspesifikke problemstillinger vedr. livsstil, helseforståelser og praksis. Reform har i
tillegg etablert kontakter i Helsetilsynet, Sifo og bydelsoverlege i Romsås bydel, Anne-Karen
Jenum i forhold til strategisk arbeid med mannshelse og sosial ulikhet.
4.5.8 Norsk forum for menns helse
Reform har i 2007 vært koordinator for det Norsk forum for menns helse i det Nordiske
nettverket om menn og helse.

5

Formidling, media

Reform har i 2007 hatt god tilgang på spalteplass i både riksdekkende og regionale aviser og
radiokanaler, fagtidsskrifter, ukeblader og vært paneldeltaker i TV-debatter. Mye av
formidlinger knytter seg til saker som Reform selv har jobbet fram, gjennom rapporter og
erfaringer fra virksomheten. Noen av de viktige sakene er nevnt i punktene under.
5.1.
Menn tar ansvar for vold (Amnesty – Reform samarbeidet)
Rapporten ”Hvem bryr seg? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner” ble lansert
25. april 2007. Rapporten fikk et enormt mediefokus med hovedoppslag i de største aviser
(forsideoppslag i VG) og de største etermedier (bl.a. God Morgen Norge og Tabloid). Saken
var hovednyhet i de fleste medier den dagen. Reform har deltatt i den påfølgende debatten om
menns holdninger til vold med bred mediadeltakelse, to kronikker (Aftenposten og VG) og
debatt med justisminister Knut Storberget ved lanseringen av magasinet Hennes temanummer
om vold i juni.
5.2
Mor, jordmor og livmor
Kronikken ”Mor, jordmor og livmor” Aftenposten 21.2. 2007 som Reform hadde på trykk i
Aftenposten rettet søkelyset mot manglende integrering av fedre-barn relasjonen i
svangeskaps- og spedbarnsoppfølgingen. Kronikken skapte stor interesse og dannet grunnlag
for radiodebatt, nettdebatt med 236 innlegg samt kommentarartikler. I etterkant skrev Reform
fagartikkelen ”Hvorfor inkludere fedre?” for Magasinet Voksne for barn. Nr. 2, 2007.
5.3
Fedre i familier med startvansker
Synliggjøringen av fedre i familier med startvansker har fått oppmerksomhet i media, og
Reform har formidlet kunnskap om tema ved gjentatte anledninger. I bladet Psykisk helse nr.
3/2007 (tema graviditet og fødsel, intervju om fedres situasjon), informasjonshefte fra Rådet
for Psykisk Helse (tema graviditet og psykisk helse, intervju om fedre), i VG 4. juni
2007(intervju om mannshelsedagen og fedre i familier med startvansker), Vi Menn nettutgave
i juni (intervju om fedre etter samlivsbrudd), NRK radio P1 11. januar(intervju om fedre og
fødselsdepresjon).
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5.4
Nødvendig med et behandlingstilbud til menn som kjøper sex (Sexhandel.no)
Etter at norske kvinneorganisasjoner hadde fremmet forslag om å nedlegge
www.sexhandel.no gjennom sin skyggerapport til FNs kvinnerettskommisjon, ble
Reform/sexhandel.no invitert til å delta i en duell med Kvinnefronten i det feministiske
magasinet Fett. I duellbidraget la Reform vekt på nytten av den kunnskapen om sexkjøpere
som kommer frem gjennom diskusjonsforumet på sidene i utforming avfremtidige
forebyggende tiltak, og etterspurte deltakelse fra feministiske prostitusjonskritikere i dialogen
på og om sidene.
I sammenheng med innlevering av høringsuttalelse om kriminalisering av kjøp av seksuelle
tjenester, sendte Reform ut en pressemelding hvor vi etterspurte hjelpetiltak rettet mot menn
som kjøper sex. Dette førte til et debattinnlegg på dagbladet.no sine debattsider, med aktiv
link til høringsuttalelsen og www.sexhandel.no.
5.5
Nye krav til gutte- og jentesosialisering
En av episodene til høstsesongen av Kos og Kaos på Nrk1 TV var om kjønnssosialisering.
Intervjuet som temaekspert 2. oktober var Ole Bredesen Nordfjell fra Reform som også var
invitert som nettgjest, og svarte på spørsmål fra seerne. For artikkel om intervjuet, nettprat og
program se http://www.nrk.no/programmer/tv/kos_og_kaos/1.3603431
5.6
Mannspanelet
Trenger menn å diskutere likestilling? Mannspanelet ble presentert av daværende
likestillingsminister Karita Bekkemellem på en pressekonferanse 6. august 2007.
Mannspanelet skal komme med innspill til en ny Stortingsmelding om menn, mannsroller og
likestilling Den kommer i mars 2008. Panelet har trukket likestillingsdebatten inn på nye
arenaer, og folk flest har kunnet følge likestillingsdebatten i mediene. Oppslagene har vært
mange, og debatten går for fullt i media om Mannspanelet, mannsroller og likestilling. Ulf
Rikter-Svendsen fra Reform deltar panelet.
5.7
Blogging på www.gender.no
“Five pointers to men entering gender debates,” 29.5.2007
“More women in corporate management are not the same as gender equality,”30.5.2007
”To feel good as a boy,” 1.6.2007
5.8
Diverse media
Mannstelefonen har vært omtalt i redaksjonelle reportasjer deriblant i VG, Dagbladet
Magasinet, Aftenposten, P1, NRK Østlandsnyhetene, Stavanger Aftenblad.
Reforms sinnemestringstilbud har vært beskrevet og omtalt i redaksjonelle reportasjer i VG,
Dagbladet Magasinet, Stavanger Aftenblad, Varden, Aftenposten, P1, TV2, NRK FrokostTV, Kanal 24. I tillegg har en av Reforms terapeuter bidratt med innlegg i fagboken Bjørnen
sover, en bok om vold i nære relasjoner.
Reform har hatt ett oppslag om menn og helse i VG 14.1.2007.
Intervju i Dagens Medisins helsebilag om menn, april 2007.
To større artikler om konferansen Mann, kropp og sjel i VG og TV2 nettavisen 14.6.2007.
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6

Formidling på seminarer og konferanser

Innlegg på Milepælkonferansen 16. januar Holmenkollen Park. Om regjeringens arbeid med
likestilling i et gutte- og mannsperspektiv.
Reform har holdt ett foredrag på Statens helsetilsyn sitt Fagforum 24. januar.
Innlegget ”Om likestillingsarbeid i en utdanningssituasjon.” På Gutter og jenter i kirka et
seminar om kjønn og likesstilling i trosopplæringen. Teologisk fakultet 7.2. 2007
Innlegg på et side-event i regi av Bld under FNs kvinnekonvensjon i New York i februar.
Innlegg på Nordisk konferanse om menn og likestilling i Oslo 6. februar. Om Sexhandel.no.
”Min jobb på Reform og bruken av kjønns- og likestillingskunnskap.” Presentasjon på
Arbeidslivsseminar på Senter for kvinne og kjønnsforskning, kjønn, feminisme og likestilling.
20. mars.
Innlegg på Mannsseminar i regi av Oslo kommune, bydel Grünerløkka,
introduksjonsprogrammet for innvandrermenn 15. mars.
Innlegg om vold og likestilling på Humanistisk konfirmasjonsundervisning i Moss, Human
etisk forbund 26. og 27. april.
Paneldeltakelse på lanseringsmøte om stortingsmelding om Menn og likestilling, Bld 10. mai.
Innlegg om Reform på nettverksmøte EMHF i Berlin 19. og 20. mai.
Innlegg på seminar for Menn i Barnehagen, Lillehammer 23. mai.
Reforms temahefte Fedre i familier med startvansker ble presentert med fremlegg i plenum
og workshops på konferansen Psykiske vansker i svangerskap og barseltid i regi av R-Bup
Øst/sør, Folkehelseinstituttet og Voksne for Barn i Oslo 29. og 30. oktober.
Foredrag hos Kreftforeningen i anledning Menn og kreft kampanjen uke 46.
Workshop ”Perspectives on men and gender equality” i Praha 26. November, i regi av
organisasjonen The League of Open Men.
Innlegg på LO konferanse om vold i nære relasjoner i Oslo 26.november.
Innlegget ”Why focus on men and boys – ideology and best practice” på seminar om gender
mainstreaming i Vilnius 30. November, I regi av Nordisk ministerråd.

7

Arrangementer, seminarer, konferanser i regi av Reform

Milepælkonferansen 16. januar. Medarrangør og deltakelse i programkomité.
Arbeidsseminar for de pedagogiske lederne i prosjektet Observant og rettferdig 4. og 5. mars
2007.
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Fedreroller i endring – utfordringer for praktikere i helse- og sosialtjenestene.
Dagskonferanse 14. mai i regi av Reform og R-BUP Øst/sør.
Mannshelsedagen. Dagskonferanse Reform 14. juni.

8

Faglige ressursgrupper/styreverv

Reform har deltatt i programkomitéen for Kontaktkonferansen 2007.
Daglig leder har vært eksternrepresentant i styret i Senter for kvinne- og kjønnsforskning,
UiO.
Deltakelse i Mannspanelet ved Ulf Rikter-Svendsen.

9

Studiebesøk

Reform tar løpende i mot besøk fra inn- og utland for å fortelle om virksomheten ved sentret.
Målgruppen spenner fra offentlige delegasjoner og henvendelser formidlet gjennom Barne- og
likestillingsdepartementet til virksomheter som direkte henvender seg til Reform.

10

Likestillingssituasjonen i Reform

Reforms administrasjon har i 2007 bestått av 7 fast ansatte, 5 menn og 2 kvinner. Av Reforms
ordinære 7 styremedlemmer er 4 menn og 3 kvinner. Av Reforms frivillige engasjerte er alle
menn med unntak av 2 kvinner som engasjerte i Mannstelefonen.
Grunnleggende i Reforms virksomhet er at menn selv skal mobiliseres, bevisst- og
ansvarliggjøres. For enkelte av Reforms aktiviteter har vi en tilnærming der menn skal bistå
andre menn, og tilrettelegging av arenaer der menn selv skal ta ansvar. Det er faglige grunner
som tilsier behov for menn i flere av posisjoner i Reforms virksomhet, eks. mannsgrupper og
enesamtaler.
Som kjønnslikestillingsaktør er Reform eksplisitt opptatt av likestillingsperspektivet også
internt i organisasjonen, eks i rekrutteringsprosesser og personalpolitikk.
Likestillingsperspektivet er integrert i Reforms personalpolitiske plan.
Hjemmelen som legges til grunn for en overvekt av mannlige engasjerte i Reforms ulike
funksjoner er likestillingsloven § 3: ”I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel
tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt
er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.”

11.

Økonomi, regnskap

Reform ressurssenter for menn (Org.nr. 984 727 240) og Krise-og rådgivningstelefonen for
menn (Org.nr. 971 280 468) har et samordnet regnskap. Begge vil fortsatt være registrert i
Brønnøysundregistrene som selvstendige juridiske enheter. Reform framstår som aktiv, mens
KFM leverer en årsberetning i form av utdrag fra Reforms beretning og et årsregnskap med
passiv økonomi,- uten inntekter og kostnader.
Stiftelsen Reform har i 2007 hatt driftsinntekter på 4.324.953,- inkludert mva kompensasjon
på kr. 24.800,-. Årets underskudd ble på kr. 249.212,- og egenkapitalen ved utgangen av
regnskapsåret var 78.867,-.
Inntekter
Resultatregnskapet for 2007 viser en inntektsside som ble kr. 310.000 svakere enn budsjettert.
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I tillegg forventet Reform at omgjøring av midlertidige stillinger til faste ansettelser ville
generere ytterligere inntekter i løpet av året. I desember fikk vi positiv uttelling for enkelte av
våre søknader som ga inntekter på kr. 1.206.000,-. Siden vi mottok midlene sent i desember
2007, er de ført under Annen kortsiktig gjeld i balansen som Forskuddsbetalte inntekter. Disse
inntektene inngår derfor i sin helhet i budsjettet for 2008.
Kostnader
Saldo for de ulike driftskostnader pr. 31.12.07 er i hovedsak innenfor opprinnelig budsjett,
men lønnskostnader er ikke justert tilstrekkelig i forhold til forventede inntekter i driftsåret.
Uforutsette kostnader i forbindelse med daglig leders avgang og mangel på
tilskuddskompensasjon for lønns- og prisstigning er andre viktige årsaker til overforbruk.
Likviditeten var derfor svak på slutten av året. Et virkemiddel for å redusere underskuddet var
å ikke tilsette rådgiver i vikariat ved konstituering av daglig leder.
Balansen
Inngående saldo 01.01.07 for disponible bankmidler var kr. 438.669,-.Disponible bankmidler
ved årets slutt er kr. 1.120.978,-. Siden kr. 1.206.000,- er forskuddsbetalte inntekter, har
Reform brukt kr. 85.022,- av neste års inntekter. (I skrivende stund, februar 2008, er dette
beløpet allerede innspart gjennom reduksjon av honorar/lønnsmidler i årets 2 første måneder).
Øvrige innskudd i bank er bundet kapital.
I balansen pr.31.12.07 har Reform sikre kundefordringer på kr. 252.532,-. Disse er relatert til
EU-prosjekter. Utbetalingen var forventet mottatt i 2007.
Konklusjon
Reforms økonomi pr.31.12.07 er trygg grunnet vakant/ikke tilsatt seniorrådgiverstilling og
ved ikke å tilsette vikar for ansatt i fødselspermisjon. Inntekter og kostnader samsvarer nå og
forvaltes i tråd med stiftelsens målsettinger. Satsingen i 2007 er også samsvarende med mål
og avgrensninger i tildelingsbrev og i styrevedtak.
Etter styrets og daglig leders oppfatning gir stiftelsens resultatregnskap og balanse, samt de
tilhørende noter, en rettvisende oversikt over stiftelsens drift i regnskapsåret og om stilling
ved årsskiftet. Det foreligger ingen relevante forretningsmessige forhold enn de som framgår
ellers i regnskapet, som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme
stiftelsens stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og regnskapet for
2007 er satt opp under denne forutsetning. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
utgang som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av stiftelsens drift og stilling.
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