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Norske Kvinners Sanitetsforenings innspill til Statsbudsjett 2023, kapitler fordelt til 

utenriks- og forsvarskomiteen  

  

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

representerer over 43 000 medlemmer og 600 lokalforeninger. Vi er en stor 

beredskapsaktør med 3500 beredskapsfrivillige og omsorgsberedskapsgrupper i 150 

kommuner. Vi ønsker å rette fokus mot følgende punkt:  
 

• En satsing på frivillige organisasjoner som bidrar inn i Totalforsvaret. Kap. 1720, 

Post 71.  

 

Et av Sanitetskvinnenes viktigste mål er å bidra til trygge lokalsamfunn. Vi er opptatt av at 

den sivile delen av Totalforsvaret også omfatter frivillige organisasjoner. Totalforsvaret skal 

ivareta alt som gjøres av planlegging for, så vel som forebygging og håndtering av, en lang 

rekke samfunnsutfordringer, både i fred, krise og krig. Her spiller frivilligheten en viktig 

rolle.   

 

Sanitetskvinnene har nasjonale samarbeidsavtaler med DSB, Politidirektoratet og 

Helsedirektoratet. Vi har en plass i Landsrådet for Heimevernet og har representanter i alle 

11 distriktsråd i HV. Sanitetskvinnene er representert i 5 fylkesberedskapsråd og i mange 

kommunale beredskapsråd. Vi bistår kommuner, nødetater og andre aktører både i den 

akutte krisen/hendelsen, men er også opptatt av forebyggende beredskap.   
 

Å sikre godt samvirke mellom alle aktører og at vi er kjent med alle aktørers kompetanse og 

kapasiteter er svært viktig. Det er også viktig å avklare frivilliges rolle, for å sikre en mest 

mulig effektiv bruk av samfunnets samlede ressurser. God samhandling er en forutsetning 

for både effektiv krisehåndtering og god ressursutnyttelse i et rasjonelt beredskapssystem.   

Vi vil fremheve HV01 som i september hadde en stor øvelse i sitt distrikt. Her ble 

Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskapsgrupper i distriktet invitert med for blant annet å 

bistå med mat, drikke og smittevern. Dette var et godt eksempel på at ved å kjenne til 

hverandre før kriser og i fredstid så blir vi kjent med hverandres kapasiteter og kompetanse. 

Da er det stor mulighet for at vi samarbeider godt og kan være en reell samvirkepartner når 

kriser rammer.  
 

Vi mener frivillige organisasjoner er en del av Totalforsvaret og bør derfor sikres gode 

rammebetingelser for å være en reell samvirkeaktør.   

 

Med vennlig hilsen,  

Norske Kvinners Sanitetsforening 

Malin Stensønes, Generalsekretær  

May Britt Buhaug, Seksjonsleder beredskap, oppvekst og folkehelse 
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