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Høringssvar: Høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner 

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Våre hovedmål er at færre skal få 
kreft, flere skal overleve kreft og best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende. Over 
224 000 mennesker i Norge har eller har hatt kreft. Arlig rammes over 30 000 mennesker og 
omtrent 11 000 dør hvert år som følge av kreftsykdom. Kreft er den hyppigste kreftårsak for 
de under 75 år og det forventes en markant økning av nye krefttilfeller de nærmeste årene. 
Ett av tre krefttilfeller kan forebygges. 

Vi viser til høringsbrev av 31. mars 2014 med forslag om at herreløs arv skal komme frivillige 
organisasjoner til gode. 

Kreftforeningen er svært positiv til forslaget om at herreløs/eierløs arv skal gå til frivillige 
organisasjoner. Økonomisk forutsigbarhet og frie midler er viktige forutsetninger for en 
uavhengig frivillig sektor, og overføring av herreløs arv til frivilligheten vil bidra til å styrke 
frivilligheten. 

Generelle kommentarer 
Kreftforeningen er, i likhet med Justis- og beredskapsdepartementet, enig i at det er viktig å 
finne frem til formål med bred tilslutning i samfunnet samtidig som det er viktig å holde 
administrasjonskostnadene på lavest mulig nivå. 

Utdelinger som er basert på en fast, objektiv nøkkel og utdelinger i form av frie midler uten 
omfattende søknader fra frivillige organisasjoner, vil redusere administrasjonskostnadene. 
En slik form på utdelingene vil også innebære mindre ressursbruk for frivilligheten ved at 
organisasjonenes egne frie midler ikke benyttes til omfattende søknader på prosjektmidler. 
(Dette vil igjen øke verdien av de midlene som kommer fra herreløs/eierløs arv. ) 

For å sikre at herreløs/eierløs arv tilfaller formål med bred tilslutning i samfunnet, mener 
Kreftforeningen at herreløs arv ikke skal begrenses til nyskapende frivillig virksomhet til 
fordel for barn og unge, slik høringsnotat legger opp til. 

Utdelinger med utgangspunkt i frivillighetsregisteret vil både sikre en bredde i tildelingene, og 
kunne være et av kriteriene for å motta midler. Andre faste objektive kriterier kan være krav 
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om reg istrering i Innsamlingskontrollen samt at organisasjonen som søker om midler skal ha 
eksistert et visst antall år. 

Når det gjelder det organisatoriske kan et fond med et lite styre, alternativt et allerede 
eksisterende organ eller organisasjon, være ansvarlig for forvaltning og utdelinger. l likhet 
med Frivillighet Norge mener Kreftforeningen at det bør bygges opp kapital til et visst nivå før 
utdelinger kan starte, men vi ser det ikke som hensiktsmessig å kreve at staten også må 
bidra med tilleggs midler. 

Frivillighet Norge har inngitt et høringssvar datert 6. juni 2014, som Kreftforeningen i all 
hovedsak gir sin tilslutning til med ovennevnte presiseringer. 
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