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Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har vært en av de sivile organisasjonene i
Landsrådet for Heimevernet siden 1951.
N.K.S. ble startet som en beredskapsorganisasjon. De viktigste målene var å
utdanne sykepleiere og opparbeide syke- og nødmateriell under en eventuell
unionskrig på begynnelsen av forrige århundre. Beredskap har derfor i de 115 år
organisasjonen har eksistert vært en hovedpillar i arbeidet vårt.

Fra 2003 har beredskapsarbeidet vært et av organisasjonens hovedsatsingsområder
og det er brukt store ressurser på å utvikle Sanitetsforeningens omsorgsberedskap.

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 95 lokale
omsorgsberedskapsgrupper118 fylker, hvorav 61 omsorgsberedskapsgrupper har
inngått forpliktende avtale med sin kommune.

N.K.S. mener det er viktig og riktig at råds-, utvalgs- og nemndstrukturen forankres
forskriften.

§ 2-1. Oppnevning av leder og nestleder i Landsrådet
N.K.S. forstår vedlagte instruks slik at det er Forsvarsdepartementet som oppnevner
leder og nestleder blant  alle  rådets medlemmer som representerer de sivile
organisasjonene i Landsrådet.
Det er viktig at dette også tydeliggjøres i forskriften.

Kapittel VI. Heimevernets bistand til andre.
§  6-1
N.K.S. er enig i at tjeneste til større sivile arrangementer ikke må gå på bekostning av
nødvendig militær utdanning og trening av personellet.
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§  6-3. Det er viktig at Heimevernet gir bistand ved naturkatastrofer eller andre
alvorlige ulykker og at det er klare og enkle kommandolinjer. Det må være avklart
hvilke typer oppdrag og hvem som skal betale, slik at usikkerhet om dette ikke
forsinker innsatsen den dag behovet melder seg.

Vennlig hilsen
Norske Kvtinners Sanitetforening
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