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HØRINGSSVAR  NOU 2013:5 – NÅR DET VIRKELIG GJELDER 

 
Bakgrunn om Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)  startet i 1896 som en 
beredskapsorganisasjon. De viktigste målene ved starten var å utdanne 

sykepleiere og opparbeide syke- og nødmateriell under en eventuell 
unionskrig på begynnelsen av forrige århundre, Beredskap har derfor i de 

117 årene organisasjonen har eksistert vært en hovedpilar i N.K.S. arbeid.  
N.K.S. har siden 1951 sittet som medlem i Landsrådet for Heimevernet, 

som en av de sivile organisasjonene. 

Fra 2002 har beredskapsarbeidet igjen vært et av organisasjonens 
hovedsatsingsområde og det er brukt store ressurser på å utvikle  

”Sanitetsforeningens omsorgsberedskap”.  Å stille med mat, hus og 
omsorg i kriser, ulykker og katastrofer er en viktig del av 

sanitetskvinnenes frivillige innsats over hele landet.  N.K.S. har i dag 104 
lokale omsorgsberedskapsgrupper i 18 fylker, hvorav 82  har inngått 

forpliktende avtale  med sin kommune.   
Gjennom omsorgsberedskapsarbeidet har N.K.S. sentralt inngått 

samarbeidsavtaler med Helsedirektoratet og med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, (DSB), hvor sistnevnte 

samarbeidsavtale lokalt blir samarbeid med de lokale sivilforsvarskretser 
og N.K.S. lokale omsorgsberedskapsgrupper. 

 
Synspunkter på høringen 

Spørsmålet om sammenslåing av Politireserven, Heimevernet og 

Sivilforsvaret. 
Politireserven har N.K.S. begrenset kjennskap til og vi vil ikke avgi 

høringssvar i forbindelse med dette området. 
 

N.K.S. er i hovedsak enige i utvalgets anbefalinger, med noen få unntak 
og har følgende kommentarer: 
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N.K.S. deler utvalgets synspunkt om ikke å slå sammen Heimevernet og 

Sivilforsvaret, da disse etatene har grunnleggende ulike 
primærfunksjoner. 

 
Heimevernet                                                                                                                                                                             

N.K.S.  støtter utvalgets mening om at Heimevernets (HV) ressurser og 

bruk til støtte for politiet bør tydeliggjøres.  Dette forutsetter at det settes 
av tilstrekkelig midler til samøvelser . 

HV kan med fordel nyttes i samarbeid med politiet i fredstid. Hvis 
politireserven avvikles, må HV kunne overta de bevæpnete oppdrag som 

ellers ville vært politireservens oppdrag.                                                                                                                                                             
Heimevernet er en ressurs som ofte brukes i forhold til HV lovens paragraf 

13. Uansett oppdrag er det viktig å ha avklart kommandolinjer , hvilke 
typer oppdrag og hvem som skal betale, slik at usikkerhet om dette ikke 

forsinker innsatsen den dagen behovet melder seg. 
 

Sivilforsvaret                                                                                                                                                            
Forslag til navneendring                                                                                                                                                   

N.K.S. kjenner sivilforsvaret godt gjennom mange års sentralt og lokalt 
samarbeide .  Vi forstår ikke hensikten med å endre navn til Statens 

beredskapsstyrke. Sivilforsvaret er et begrep i lokalbefolkningen, hvor det 

ligger i navnet at de er der for å beskytte det sivile samfunn.  Vi tror og 
oppfatter at det den nye betegnelsen, som høres mer militært ut, vil ha 

forklaringsproblemer ut mot befolkningen. Sivilforsvaret som navn er et 
kjent varemerke og er betegnende for den virksomhet de er satt til å 

gjøre.  Sivilforsvaret er også et internasjonalt begrep, som brukes for 
tilsvarende etater i andre land.                                                                

Ved å gå til en ny navneendring vil vi anta at dette også vil bety store 
kostnader til ommerking og profilering.  Vi vet at Sivilforsvaret de siste år 

har  investert  i nytt utstyr og bekledning til mange millioner kr. 
Sivilforsvaret ledes i dag av en egen avdeling i DSB. Utvalget peker på at 

Sivilforsvaret er for lite synlig og for utydelig som leder av en operativ og 
uniformert etat i samfunnsbildet. N.K.S. er ikke sikker på at en 

navneendring vil forandre dette. Ved at Sivilforsvaret får en egen 
budsjettpost på Statsbudsjettet, vil vi tro at de kan styre seg selv, men 

likevel være organisatorisk knyttet til Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap. 
 

 
Nedbemanning                                                                                                                                                         

Sivilforsvaret har vært gjennom flere omstillinger og nedbemanninger de 
siste årene. Vi som kjenner Sivilforsvaret lokalt, ser at de siste årene har 

omstillingene medført store endringer i bemanningen og lokal 
tilstedeværelse. Uten å kjenne alle forhold, ser vi det som alvorlig for 

Sivilforsvaret, hvis dagens sivilforsvar halveres.  Hvis politireserven blir 
nedlagt som foreslått av utvalget, vil vi tro at en del av deres oppgaver, 



    

de ubevæpnete, som eks vakthold, trafikktjeneste, bistand ved 

evakuering i fredstid kan legges til Sivilforsvaret. 
Det er sikkert slik, som ellers i samfunnet, at alle kan bli bedre, men da 

må det ligge midler til kompetanseheving for de oppgaver som skal løses.  
Slik N.K.S. kjenner Sivilforsvaret er de en viktig aktør når det gjelder å 

”kjøre” øvelser av ulike størrelser.  For at samfunnet skal kunne takle 

uønskede hendelser, vil det være svært viktig at det finnes ressurser til 
flere større øvelser som involverer alle beslutningsnivåer i lokalsamfunnet, 

samt de frivillige organisasjonene. 
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