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Det vises til e-post 31. mars, Høring- NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige 
organisasjoner. 

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har følgende kommentarer til høringsnotat om herreløs arv til 
frivillige organisasjoner: 

LHL er enig med Justis- og beredskapsdepartementet i at det er viktig å komme fram til ordninger som bidrar til å 
holde administrasjonskostnadene lavest mulig, slik at arvebeløpene i størst mulig grad kommer det aktuelle 
formålet t il gode. 

Det er videre viktig å finne frem til allmennyttige formål med bred tilslutning i samfunnet som når frem til et bredt 
spekter av grupper. 
LHL mener derfor at herreløs arv ikke skal begrenses til nyskapende frivillig virksomhet til fordel for barn og unge, 
slik høringsnotat legger opp til, men skal kunne nå fram til et bredere utvalg. 

Utdelinger basert på faste, objektive kriterier og uten omfattende søknader fra frivillige organisasjoner, vil redusere 
administrasjonskostnadene. Ved å benytte en slik tildelingsmodell, vil en dessuten frita organisasjonene for 
ressurskrevende og omfattende søknadsprosedyrer. Vi finner det ikke hensiktsmessig med en omfattende 
rapporteringsplikt for bruk av midlene. 

Det er flere objektive kriterier som kan legges til grunn for tildeling: 
Utdelinger med utgangspunkt i frivillighetsregisteret. Dette vil bidra til å sikre en bredde i tildelingene. 
For å kunne søke om midler, må organisasjonen ha eksistert et visst antall år 
Tildeling av midler baseres på organisasjonenes omsetning 

Forvaltning av midlene bør ikke kreve en stor administrasjon. Dersom tildeling av midler gjøres etter en modell som 
skissert ovenfor, uten omfattende søknadsprosedyrer, vil et fond med et lite styre kunne ta seg av det rent 
organisatoriske. Et allerede eksisterende organ eller organisasjon kan også være ansvarlig for forvaltning og utdeling 
av midler. LHL støtter forslaget fra Frivillighet Norge om at det bør bygges opp kapital til et visst nivå før utdeling av 
midler. Vi støtter derimot ikke forslaget om at staten også må bidra med midler. 

LH L støtter i all hovedsak Frivillighet Norge sitt høringssvar datert 6. juni 2014, med ovenstående presiseringer. 
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