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Høringssvar Herreløs arv 

Kommentarer t il høringsnotat om Herreløs arv. 

Frelsesarmeen er enig i at det er viktig å finne f rem til formål med bred tilslutning i samfunnet, samtidig 
som det er viktig å holde administrasjonskostnadene for et slikt foreslått fond på lavest mulig nivå. 

Vi mener utdelinger som er basert på en fast og objektiv fordelingsnøkkel vil redusere 
administrasjonskostnadene. 
Utdelinger i form av frie midler uten omfattende søknader fra frivillige organisasjoner vil også innebære 
mindre ressursbruk for frivilligheten, når organ isasjonenes egne f rie midler ikke benyttes til krevende 
søknader til prosjektmidler. For å sikre at herreløs arv tilfaller formål med bred tilslutning i samfunnet, 
mener Frelsesarmeen at dette ikke bør begrenses til nyskapende frivillig virksomhet til fordel for barn og 
unge, slik høringsnotat legger opp til, men kan være opp til den enkelte mottaker å disponere. 

Utdelinger med utgangspunkt i frivillighetsregisteret eller annen godkjent regist rering, vil både sikre en 
bredde i tildelingene, og kunne være et av kriteriene for å motta midler. Andre faste og objektive kriterier 
bør være krav til at organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret og at organisasjonen som søker 
om midler skal ha eksistert et visst antall år. 

Når det gjelder administrasjon kan et fond med et lite styre, alternativt et allerede eksisterende organ eller 
en organisasjon, være ansvarlig for forvalt ning og utdelinger. Administrasjonskostnadene må begrenses til 
et minimum. 

Siden det ikke er snakk om svært store beløp som tilfaller Herreløs arv årlig mener Frelsesarmeen at det 
bør bygges opp kapital til et visst nivå før utdelinger kan starte. 
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