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Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev fra departementet av 31. mars. Virke 
støtter departementets forslag om at herreløs arv, som i dag tilfaller staten, bør tilfalle 
frivillige organisasjoner. 

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i norsk samfunnsliv på mange måter, bl.a 
gjennom velferdstjenester, støtte til og aktivisering av mennesker som av ulike årsaker 
trenger hjelp til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Frivillige organisasjoner kjennetegnes 
av nærhet til brukere og mobilisering av frivillig engasjement. 

Virke, som representerer store deler av frivillig og ideell sektor i Norge, mener det er 
viktig å styrke frivillig sektors muligheter til å skaffe seg egne inntekter, uavhengig av 
staten. At herreløs arv tilfaller frivillig sektor bidrar til dette. Virke har også foreslått økt 
skattefradrag for gaver gitt til frivillige/ideelle virksomheter, og viser til brev til 
Finansdepartementet 1 O.januar 2014. 

l og med at herreløs arv i Norge utgjør et begrenset beløp - om lag 1 O millioner kroner 
årlig - bør dette kanaliseres uten for store administrative kostnader. Virke er enig med 
departementet i at etablering av et eget fond vil legge beslag på allerede beskjedne 
arvebeløp i stedet for å komme frivillige organisasjoner til gode. Virke støtter forslaget 
om at midlene fra herreløs arv i stedet kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoner, og at formålet rettes mot nyskapende frivillig 
virksomhet til fordel for barn og unge, herunder barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne. 
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