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Høringssvar fra Frilynt Norge om herreløs arv 

Frilynt Norge (Frilynt) takker for muligheten til å svare på høringen om herreløs arv og departementets 

forslag om endring i arveloven og forslaget om at herreløs arv skal tilfalle formål rettet mot barn og 

unge. 

Vi ønsker å gi vår støtte til forslaget om at administrasjon av støtteordningen legges til Landsrådet for 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Barne- og ungdomsorganisasjonene er svært viktige 

aktører i samfunnet, og det ville være en flott anerkjennelse av organisasjonenes forebyggende barne

og ungdomsarbeid om herreløs arv tilfaller et slikt formål. 

Frilynt Norge er opptatt av at det blir en minst mulig byråkratisk ordning- og at organisasjonene får 

størst mulig frihet til å forvalte støtten i sitt arbeid- og fortrinnsvis til drift og utvikling. På den måten 

kan barne- og ungdomsorganisasjonene dyrke sin egenart og ha fokus på å skape gode tilbud, drive 

demokrati arbeid og styrke kompetanseheving, og ikke minst fremme utviklingsarbeid og 

frivillighetsservice lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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