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Norske Kvinners Sanitetsforenings innspill til Statsbudsjettet 2022, kapitler 
fordelt til justiskomiteen  
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en stor beredskapsaktør med 3500 
beredskapsfrivillige, 330 lokalforeninger engasjert i omsorgsberedskap over hele landet, og 
omsorgsberedskapsgrupper i 150 kommuner. I tillegg driver N.K.S. arbeid på voldsfeltet og 
jobber med voldsutsatte kvinner som har vært på krisesenter. N.K.S. har følgende innspill til 
statsbudsjettet:  

• Tildelingskriteriene for frivillige organisasjoner i redningstjenesten må oppdateres 
for å sikre gode redningsforløp (Kap. 455, post 71) 

• Tilskuddet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten må økes (Kap. 455, post 
71) 

• Øremerking av midler til mentorordning for voldsutsatte (Kap. 440, post 70) 
Tildelingskriteriene for frivillige organisasjoner i redningstjenesten må oppdateres og 
tilskuddet må økes (Kap. 455, post 71) 
Frivillige organisasjoners innsats innen redning og beredskap er fremhevet i, blant annet, 
Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden. Samfunnssikkerhetsfeltet er 
kjennetegnet av samarbeid mellom både offentlige aktører, private og frivillige 
organisasjoner. Frivilliges innsats har vist seg spesielt viktig. Sanitetskvinnene har bidratt i 
situasjoner med ekstremvær, skogbranner og leteaksjoner og løst over tusen oppdrag i 
koronatiden. Over 150 000 timer er brukt på koronavaksinering alene. Koronakommisjonen 
peker også på de mange svakheter i samfunnsberedskapen som er avdekket under 
pandemien. N.K.S. har 3500 beredskapsfrivillige som kan bidra landet over, og vi har 
forpliktende samarbeidsavtaler med DSB, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og vi 
samarbeider med 150 kommuner. N.K.S. mottar ingen statsstøtte. Alle kostander knyttet til 
opplæring, materiell, samlinger og lignende finansieres i dag fra inntekter fra basarer, 
loppemarked og eksterne tilskudd. Ressurser går med til å skaffe penger som kunne vært 
bedre brukt til bedre lokal beredskap og utholdenhet i kriser.  I dag bevilges midlene til 
frivillige beredskapsorganisasjoner over post 71 til organisasjoner som er aktive søk- og 
redningsorganisasjoner. I tildelingskriteriene for tilskudd står det at søkerorganisasjoner må 
være aktive i redningsarbeidet. N.K.S. mener det legges til grunn en snever og utdatert 
tolkning om hva som regnes som en redningsaksjon. Her må vi tenke et redningsforløp, og 
at alle som bidrar inn i et effektivt redningsforløp bør omfattes av ordningen. N.K.S. sitt 
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omfattende beredskapsarbeid faller utenfor tildelingskriteriene til tross for aktiv 
beredskapsinnsats i nesten halvparten av landets kommuner.  

• N.K.S. ber om at tildelingskriteriene for tilskudd til frivillige organisasjoner i 
redningstjenesten oppdateres i tråd med en hvordan beredskapen faktisk 
organiseres i 2021 slik at organisasjoner som bidrar inn i redningsforløp også 
tilgodeses med midler.  

• N.K.S. ber om at tilskuddet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten økes (Kap. 
455, post 71) 

Hjelpetiltak til voldsutsatte kvinner (Kap. 440, post 70 tilskudd)  
Dessverre ser vi at mange kvinner som forsøker å bryte med en voldelig partner ender med å 
flytte tilbake til overgriper. Årsakene til dette er komplekse og mange opplever å være i en 
særskilt sårbar fase etter brudd hvor de beskriver mangel på eget nettverk som en særlig 
sårbarhetsfaktor. I 2016 opprettet N.K.S. mentorordningen Ressursvenn, hvor voldsutsatte 
kvinner kobles til en frivillig etter opphold på krisesenter. Ordningen, som startet i Oslo, er nå 
blitt nasjonal og tilbys mange steder i landet. Vi ønsker videre å kunne tilby Ressursvenn til 
enda flere og etablere en forutsigbar tjeneste til voldsutsatte personer. For å sørge for at 
mentorordningen skal bli permanent, forutsigbar og enda bredere tilgjengelig ber vi om 
øremerkede midler til drift av denne ordningen.  I statsbudsjettet bemerkes at dersom man 
skal få slutt på vold i nære relasjoner, krever det en nær kobling mellom politiets vernetiltak, 
praktisk bistand og psykososial oppfølging. For voldsutsatte er mentorordningen 
Ressursvenn en ordning som vil være aktuell, hvor de voldsutsatte blir koblet med en frivillig 
for en periode på inntil ett år og kan bistå med både praktisk og sosial støtte etter brudd 
med overgriper.   

• N.K.S. ber om øremerket tilskudd for vår mentorordning for voldsutsatte med 
2 millioner kroner.   

N.K.S. bemerker også at det i statsbudsjettet viser til at beredskapen for å ivareta 
voldsutsatte er mangelfull, dette med bakgrunn i erfaringene fra koronapandemien. Vi er 
fornøyde med at det videre vises til at det skal utvikles beredskap- og kontinuitetsplaner for 
å sørge for hjelpetilbudet for voldsutsatte i ulike typer kriser.   
 
Med vennlig hilsen  
Norske Kvinners Sanitetsforening  
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