
Partiforordning 

om tillegg til partiforordning av 29.7.1941 om NS Hjelpe
organisasjon. 

Som tillegg til partiforordning av 29.7.1941 om NS Hjelpe
organisasjon bestemmes: 

I. 
NS Hjelpeorganisasjon skal gjennemfore de tiltak av sosial 
art som er nOdvendig, for å sette enhver nodlidende norsk 
familie som finnes verdig til det, istand til gjennem eget 
arbeid å sikre sin tilværelse. 
Foruten å avhjelpe uforskyldt nOdstilstand, er det NS HjelpL
organisasjons oppgave å gjennemfore sosialtiltak av fore
byggende art, med sikte på efterhvert å minske statens for
sorg til et absolutt lavmål. 
De konkrete arbeidsoppgaver for NS Hjelpeorganisasjon bestolI
mes av NS Forer. 

Il. 
NS Hjelpeorganisasjon bearbeider for partiet alle sosiale 
saker og er partiets forvaltende og utovende organ for los
ningen av de sosiale oppgaver. 

Ill. 
Alle partiorganisasjoner og statsorganer oppfordres til å 
yte NS Hjelpeorganisasjon den nodvendige stotte til les
ningen av Hjelpeorganisasjonens oppgaver og til fremme av 
dens formål. Dette gjelder spesielt NS Kvinneorganisasjon 
med Kvinnehirden, Jentehirden, Innenriksdepartementets Hel
seavdeling og Sosialdepartementet. 

IV. 
Organisatoriske tiltak som gjelder bestående sosiale insti
tusjoner og organisasjoner forelegges NS Forer til godkjen
ning i det enkelte tilfelle. Godkjenning kan også meddeles 
av Partiministeren efter direktiver fra NS Forer. 

V. 
NS Hjelpeorganisasjon horer organisasjonsmessig under Parti
ministerens fagområde. 

VI. 
NS Hjelpeorganisasjon har rett til å foreta nedvendige inn
samlinger av midler og har fri forvaltningsrett over disse, 
innenfor rammen av de anvisninger som gis av NS Forer. 
Den tekniske revisjon foretas av Riksokonomisjefen. 

Oslo, 29.4.1942. 
QUISLING (sign.) 

R. J. Fuglesane: r, . ) 
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L_;'~;~' ol :";)'ViG_~Ll._; til .!!,·~:ctiforordning av 29.4.42 om til

legg til partiforordning av 29.7.1941 om NS Hjelpeorganisa
sjon I.i.f., fastsettes folgende arbeidsoppgaver for NS 
Hjelpeorganisasjon: 

l. Alminnelig sosialt hjelpearbeid. 

2. Omsorg for verneanstalter og lignende sosialinnretninger 
av spesiell art. 

3. Soknader om okonomisk hjelp til enkeltpersoner eller 
familier. 

4. Hjelp av ikke okonomisk art til familier. Husholdnings-
bistand i hjem hvor husmoren må erstattes. 

5. Partikontroll av forsorgsvirksomheten. 
6. Æreshjelpen til de frivillige. 

7. Kontrollstasjoner og hjelpestasjoner for mor og barn. 
8. Hvilehjem for husmodre og modre. 
9. Spedbarns- og småbarnsomsorg, derunder 

a) Barnehjemstiltak. 
b) Feriekolonier for barn. 
e) Barnehaver. 
d) Daghjem for barn. 

lo. Bolighjelp. 

11. Omsorg for fOlkehelsen, derunder 

a) Tuberkulosehjelp og hjem for tuberkulosepasienter. 
b) Rheuma-bekjempelse. 
c) Rekonvalesentstonad. 
d) Sosterorganisasjon. 

12. Ungdomshjelpen. 

OslO, 29.4.1942. 

QUISLING (sign.) 

R. J. Fuglesang. (s.) 
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