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Høringssvar fra Norsk Folkehjelp om endringer i arveloven knyttet til herreløs arv 

Norsk Folkehjelp takker for muligheten til å svare på høringen og uttrykker støtte til departementets forslag om at 
herreløs arv skal tilfalle formål rettet mot barn og unge og forvaltes av LNU. Vi støtter forslaget om at departementet 
fortsatt skal ha praktisk ansvar for administrasjon i forhold til dødsbo og tingrettene, og av oppgjør og avkall til 
nærstående. Vi har i tillegg noen merknader til departementets forslag som vi vil redegjøre for i vårt svar. 

Innledningsvis vil vi vise til LNUs høringssvar som vi stiller oss helhetlig bak. Norsk Folkehjelp mener det er riktig av 
departementet å be LNU om å forvalte støtteordningen heller enn å bygge opp et fond med en egen admini strativ 
organisering. Vi viser også spesielt til LNUs utfyllende kommentar om formuleringen «nyskapende frivilli g 
virksomhet». Det er viktig at de reelle behovene i barne- og ungdomsorganisasjonene adresseres, og at man slipper å 
maskere disse behovene bak kreative formuleringer for å innfri kravet om å være nyskapende. Vi ber derfor 
departementet om å presisere hva som menes med «nyskapende» og hvordan dette skal måles rent praktisk i 
forvaltningen hvis dette fortsatt skal være et krav. 

I forhold til kriterier for hvem som kan søke om penger fra denne potten mener Norsk Folkehjelp det bør være et 
ufravikelig krav at organisasjonen som står som søker og ansvarlig for aktiviteten skal være landsdekkende, 
medlemsbasert, demokratisk oppbygd og være registrert i frivillighetsregisteret. Siden formuleringen «gå til nyskapende 
aktivitet, til fordel for barn og unge» er litt vag ønsker Norsk Folkehjelp at midlene fra herreløs arv i første omgang 
tilfaller barne- og ungdomsorganisasjoner direkte, og at man senere kan se på om det er hensiktsmessig å åpne opp for 
organisasjoner som har tiltak rettet mot barn og unge. Vi mener også det vil være formålstjenlig om det ikke følger med 
krav om at midlene utelukkende skal brukes i Norge, da mange barne- og ungdomsorganisasjoner jobber med globale 
spørsmål som er naturlige å inkludere i organisasjonenes aktiviteter og prosjekter. 
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