
 

Notat til høring på  

Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019,  

(kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) 

 

Ang.  Kap. 871 Likestilling og ikkje-diskriminering, Post 73 Likestillingssenter 

Årets budsjettforslag innebærer en vesentlig endring i organiseringen og finansieringen av 

landets likestillingssentre, ved at Reform - ressurssenter for menn og Senter for likestilling 

fra og med 2019 flyttes til post 73, der vi legges organisatorisk sammen med 

Likestillingssenteret og KUN. Reform og Senter for likestilling har fram til i år ligget i 

sekkepost 70, med den konstante uforutsigbarheten dette representerer. 

Reform understreker det strategisk viktige ved beslutningen å samle landets fire og 

samarbeidende likestillingssentre i samme budsjettpost.  

Vi vil samtidig vektlegge behovet for en styrket ressursoverføring til sentrene, både samlet 

og hver for seg. En sikret minimumsbemanning over statsbudsjettet er helt nødvendig for å 

oppnå de likestillingspolitiske målene som følger av oppgavene sentrene har tatt på deg.  

Særlig følger dette av det faktum at det er en stadig tøffere kamp om tilskuddskronene på 

likestillingsfeltet, både fra offentlige, ideelle og private tilskuddsytere. I praksis betyr dette at 

bare om lag 1 av 4 søknader gis tilskudd. Den lave andelen tilskudd ytes i høy grad uavhengig 

av kvaliteten på, eller behovet for, prosjektene som fremmes. 

Likestillingssentrene kan ikke basere sin drift på en uforholdsmessig høy andel midler med 

denne graden av usikkerhet. 

Vi vil også peke på det særegne behovet for å sikre landet et likestillingssenter med fokus på 

gutter og menns situasjon. Reform er landets eneste ekspertmiljø på feltet, og et av få i 

verden. Dette skal vi i Norge være stolte av. Men selv om Reform er et anerkjent miljø, 

opplever vi stadig at behovet for det vi gjør undervurderes, og dels også motarbeides.  

Det er i denne sammenheng grunn til å understreke at Reform er et svært sårbart miljø, som 

per i dag har en for lav grunnbevilgning til å sikre et minimum bemanningsnivå. 

Vi anmoder derfor Stortinget om å følge opp årets svært positive beslutning om å samle 

landets fire likestillingssentre organisatorisk, med er reelt løft for å sikre og styrke driften. 
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