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HYPERION 

Hyperion vil takke departementet for muligheten til å levere svar på høringen. 

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser har den 19.06.201 4 behandlet 
departements forslag om endringer i arveloven og forslag om at herreløs arv skal t ilfalle 
formål rettet mot barn og unge. Vi støtter hovedlinjene i departementets forslag om 
forvaltning av herreløs arv men ønsker å komme med følgende merknadder. 

Merknader til departementets forslag, punkt 5 
Hyperion mener at den herreløse arven er av en slik avgrenset karakter at den må 
prioriteres mot en bestemt målgruppe for å oppnå en effekt. Hyperion støtter 
departementets forslag om å avgrense den herreløse arven til barne- og 
ungdomsfrivilligheten. Vi mener videre at målgruppen for ordningen må være de frivillige 
barne- og ungdomsorganisasjonene. Barne- og ungdomsfrivilligheten har vært i en stor 
vekst de siste årene mens støtten fra myndighetene har vært stabil. Herreløs arv 
representerer svært nødvendige midler og vår organisasjon har mange gode tiltak vi vil få 
mulighet en til å realisere ved bedre økonomiske kår. 

Hyperion er på lik linje med departementet kritisk til opprettelsen av et fond. Vi deler 
departementets oppfattelse av at forskjellene mellom de norske og svenske forholdene 
er så store at modellen ikke kan overføres. Vi tror at et fond, med den administrasjonen 
det behøver, vil fordele for lite penger for sent til at det fyller de behovene barne- og 
ungdomsfrivilligheten har nå. 

Vi vil videre støtte departementets forslag om LNU som forvalter. Hyperion har opplevd 
LNU som en dyktig og effektiv forvalter og vi mener det vil gi gode synergieffekter med 
LNU som forvalter av herreløs arv. Det vil ikke være nødvendig å bruke penger på å bygge 
opp en ny administrasjon. LNU har god kjennskap til målgruppen og brukerorganisasjonene 
vil ikke måtte forholde seg til et nytt forvaltningsorgan med andre regler. 



Vi stiller oss spørrende til hva departementet mener med at ordningen skal gå til 
nyskapende frivillig virksomhet. Vi er kritiske til at den objektive definisjonen av ordet 
nyskapende som vi forstår som aktivitet som aldri før har funnet sted. Vi tror ordningen vil 
oppnå sin målsetning bedre hvis organisasjonene blir bedt om å innovere og skape ny 
aktivitet innenfor rammen av sin egen organisasjon. Vi mener at nyskapning kan forstås 
både som nye tiltak utviklet av organisasjonen eller tiltak som fungerer godt i andre 
organisasjoner, og man ønsker å innføre i sin egen organisasjon. Innovasjon kan slik 
innebære at organisasjoner står på hverandres skuldre i arbeidet med å utvikle barne- og 
ungdomsfrivilligheten . 

Andre kommentarer: 
Hyperion vil påpeke at det er viktig for oss som søkere at tilskuddsordninger er stabile i 
omfang og forutsigbare. Siden den herreløse arven har vist seg å være av varierende 
størrelse anmoder vi departementet om å finne mekanismer for å motvirke dette. 

Avslutningsvis ønsker vi å tilslutte oss LNUs innspill om hva slags aktivitet herreløs arv kan 
støtte. Vi mener at skolering og utvikling av sentralledd er det viktigste tomrommet 
støtteordningene må fylle. 

Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser er en landsdekkende 
frivillig barne- og ungdomsorganisasjon med over 15 000 medlemmer og 150 lokalag. 
Hyperion organiserer blant annet datatreff, spillforeninger og andre kulturforeninger i 
Norge og arbeider for å skape sunne og sosiale arenaer for spill og kreativitet. 
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