
 
Oslo, 20.12.2021 

Norske Kvinners Sanitetsforenings innspill til ny forskrift om tilskudd til nasjonale 

ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme 

Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å komme med innspill til ny 

forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller 

antirasisme. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon 

med over 42 000 medlemmer og 600 lokalforeninger. Vi arbeider med integrering på lokalt 

og nasjonalt nivå, blant annet gjennom å gi informasjon, opplyse om rettigheter og skape tillit 

til helsevesenet og offentlige myndigheter.  

• N.K.S. anbefaler at nasjonale ressursmiljø får direktestøtte over statsbudsjettet 

• N.K.S støtter en utvidelse av ordningen, slik at flere kan etablere seg som 

ressursmiljø under IMDis forvaltning  

N.K.S. anbefaler at nasjonale ressursmiljø får direktestøtte over statsbudsjettet 

Som frivillig organisasjon har vi over flere år spilt inn til både direktorat, departement og 

politikere at det er behov for langsiktige støtteordninger og lite byråkrati for å sikre effektive 

tilskudd. Derfor er N.K.S. tilhengere av det grunnleggende prinsippet om direktestøtte over 

statsbudsjett for å sikre forutsigbar og kontinuerlig drift og aktivitet i regi av ideelle og frivillige 

aktører.  

N.K.S. forstår behovet for at forvaltningen skal kunne ha oppsyn og kontrollere at midler blir 

brukt i henhold til formål, men foreslår at dette kan løses på en annen måte enn det 

skisserte. Utover dette vil N.K.S. påpeke at kriteriene som i høringsnotatet ligger til grunn for 

å kunne kvalifiseres som et nasjonalt ressursmiljø er gode.  

N.K.S støtter en utvidelse av ordningen, slik at flere kan etablere seg som ressursmiljø 

under IMDis forvaltning  

N.K.S. ser at omleggingen kan være negativ for de allerede etablerte ressursmiljøene. Vi er 

likevel positive til en endring som gir flere muligheten til å etablere seg som ressursmiljø. 

Dette er viktig for å dekke nyoppståtte behov, eller behov som ikke er dekket tilstrekkelig av 

de eksisterende ressursmiljøene. En slik utvidelse kan legges til forvaltningen, og da med de 

kontrollmekanismene som beskrives i høringsnotatet. Dette vil gi rom for utvikling og 

fleksibilitet, og i den forbindelse er det også positivt at det foreslås at midler tildeles for fire år.  

 

Med vennlig hilsen 
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