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Her er Misjonsforbundet UNGs høringssvar til høringsnotat datert 10.02.14, ny arvelov. 

Misjonsforbundet UNG vil argumentere for at det er et meget godt forslag at "herreløs arv" 
skal tilfalle barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, med LNU som forvalter av midlene. 

Det er ikke hensiktsmessig at midlene tilfaller hele frivilligheten i Norge, da det ikke er nok 
midler til at det skaper stor nok forandring. Vi mener at det er hensiktsmessig at midlene 
tilfaller barne- og ungdomsfrivilligheten i sin helhet. På den måten kan organisasjonene få 
nye muligheter til å øke og forbedre frivillighetsarbeidet rettet mot barn og unge i Norge. 

Barn og unge i dagens samfunn trenger frivillige som bidrar til lokal aktivitet, og til det 
trengs midler. Vi tror på frivilligheten i Norge, og vi tror den kan øke med gode 
støtteordninger som ikke er for byråkratiske. Byråkrati dreper ofte engasjementet til unge 
ledere. Vi ønsker å heie på unge ledere som stiller opp uke etter uke for å engasjere og skape 
gode miljøer for barn og unge., Disse unge, engasjerte lederne må vi ta vare på. 

Og en måte å gjøre det på er å bidra med midler til barne- og ungdomsorganisasjonene slik 
at vi kan arbeide for: 

• lederutvikling 

• økt engasjement blant ledere 

• fortsette vårt arbeid med å bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår gjennom gode 
lokale aktiviteter 

• å hjelpe unge til å drive lokalt arbeid under trygge rammer 

• dobling av arbeidet blant barn- og unge 

Som barne- og ungdomsorganisasjon trenger vi en støtteordning som kan gi oss økonomisk 
stabilitet slik at vi kan jobbe godt på lang sikt. Vi kan da lettere fokusere på å tenke 
innovativt. 

Vår organisasjon trenger en ordningen som er forutsigbar og som gir en mulighet til å 
overføre ubrukte midler til neste år, og som gir minst mulig kostnader til revisjon hvert år. 
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I vår organisasjon fins det mye godt lokalt arbeid som inkluderer alle type mennesker, og 
flere stabile midler som støtter denne frivilligheten vil skape godt langvarig og stabilt arbeid 
blant barn og unge. 

Misjonsforbundet UNG ser behovet for at herreløs arv blir en egen ordning, da det ikke er 
nok penger til driftstilskudd. Vi kan likevel ikke se at det er nødvendig å sette et krav til at 
arbeidet skal være nyskapende. For at en ny ordning som dette skal bli vellykket må man ta 
utgangspunkt i organisasjonenes behov og ikke om et arbeidt er nyskapende eller ikke. Vi 
ønsker derfor ikke at nyskapende settes som et krav i ordningen." 

Vi henstiller til at en eventuelt ny støtteordning vil kreve minst mulig administrasjon i form 
av rapportering og etterarbeide og at det blir mest mulig frie midler, slik at vi som 
organisasjon kan bruke tiden vår på barn og ungdom, og bruke midler der det trengs. 

Vi tror at LNU vil kunne forvalte disse midlene på en god måte, og håper dere vil gi LNU 
muligheten til det. 

Med vennlig hilsen 

Wenche Irene myren 
Adm.leder 
Misjonsforbundet UNG 

4rlr· r.hric::.ti::m Krnhnc:. n ~.d Tlf· +.d.7- ?~ ~? t:..7 r:..n R:onk· <~nnn 1" nonnn 


