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Høring- NOU 201 4: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv ti l 
frivillige organisasjoner 

1. Innledning 

Vi viser til departementets høringsbrev av 31.3.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalg ene er frivillig og ulønnet. 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 
mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 
berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 
mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 
Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Ingrid Lång (leder), Sverre 
Larhammer, Rikke Lassen, Janne Karin Rasmussen, Simon Ladderud Stende og Roar Vegsund. 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse vedrørende herreløs arv: 

2 . Bakgrunn 

Advokatforeningen er av den oppfatning at det vil være et gode for det frivillige Norge at midler 
fra herreløs arv tilfaller frivillige organisasjoner. En er samtidig enig i at det er viktig at dette 
ikke skjer på en administrativt sett kostnadsdrivende måte. 
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Advokatforeningen støtter derfor departementets forslag om å videreføre ordningen med at de 
administrative oppgavene knyttet til dødsbo, tingretter og avkall legges til departementet. 
Advokatforeningen ser ikke behovet for oppretting av eget fond som trer i stedet for staten i 
tilfeller hvor staten ellers ville ha vært arving. Det vise særlig til at det i Norge er snakk om 
relativt beskjedne midler. Forslaget om kanalisering av midlene fra herreløs arv til Landsrådet 
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner tiltres. 

3 · Merknader til de enkelte bestemmelser 

Forslag til endringer i lov av 3· mars 1972 nr 5 om arv m.m. 

Til§ 46 

Advokatforeningen er enig i de endringer som er presentert i «ny» § 46. Av pedagogiske grunner 
kunne det kanskje vært foretatt en redaksjonell endring i første setning hvor ordet formuen 
endres til nettoformuen, da dette er det reelle innhold i fordelingsgrunnlaget. 

Advokatforeningen har ingen innvendinger til formuleringen i 2. ledd vedr kravet om «særlege 
høve». Det samme gjelder i forhold til at departementet har den formelle retten til å fatte 
avgjørelse i disse sakene, etter søknad fra slektninger eller andre som har stått avdøde nær. 

Til§ 47 

Advokatforeningen ser det som en naturlig videreføring av dagens administrative ordning at 
departementet fatter de nødvendige beslutninger knyttet til de avgjørelser som normalt tilligger 
loddeierne. 

Forslag til endringer i ny arvelov som erstatter kapittel Ill i lovforslaget i NOU 2014:1 

Til § 10 og § 11 

Advokatforeningen viser til kommentarene til forslaget til endring av dagens arvelovs § 46. 
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