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Høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening. NOU 2014: l Ny arvelov om 
herreløs arv til frivillige organisasjoner 

Bakgrunn 
Høringsinstansen ber om synspunkter på lovfors laget anses brukervennlig og forståelig. 
Videre ønsker departementet høringsinnspill til høringsnotatet med forslag om at herreløs arv 
skal komme fri villige organisasjoner til gode. I NOU 2014: l punkt 5 er det foreslått en 
videreføring av statens arverett i tilfeller der den avdøde ikke har arvinger. På bakgrunn av 
regjeringens politiske plattform, der det er gitt uttrykk for at herreløs arv bør tilfalle frivillige 
organisasjoner istedenfor staten, legges det i høringsnotatet fra departementet frem forslag om 
dette. 

De senere år har arv til staten utgjort et sted mellom 3 og 20 millioner kroner per år, med et 
gjennomsnitt på ca. kr 10 mill per år. 
Saksområdet berører flere departementers ansvarsområder. Høringsnotatet er derfor 
utarbeidet med bidrag fra Kulturdepartementet , Bame-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 
I Sverige er det opprettet eget fond som forvalter heneløs arv. Formålet er å fremme 
virksomhet innenfor barn-, ungdom- og funksjonshemmede personer. 

Norsk Fosterhjemsforenings kommentarer 
Norsk Fosterhjemsforening stiller seg bak forslaget fra Justis- og Beredskapsdepattementet 
om at hen eløs arv skal gå til frivilligheten, men ber departementet undersøke hvordan 
ordningen er organisert i Sverige. 
Departementet foreslår å kanal isere heneløs arv gjennom Landsrådet for Norges bare- og 
ungdomsorganisasjoner, og at formålet rettes mot nyskapende frivillig virksomhet til fordel 
for barn og unge, herunder barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
Foreningen støtter ikke at herreløs arv blir kanalisert gjennom Landsrådet for Norges bame
og ungdomsorganisasjoner, ei heller ikke at formål et skal rettes mot nyskapende friv illig 
virksomhet. 
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Norsk Fosterhjemsforening har i sin medlemsorganisasjon indirekte (ved at det er 
fosterforeldre som er medlemmer også på vegne av fosterbarn og egne barn) mellom 4-6000 
fosterbarn og et ukjent antall egne barn. Norsk Fosterhjemsforening er ikke direkte en ren 
barne- og ungdomsorganisasjon, og dersom Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjon skal forvalte pengene, vil ikke disse komme fosterbarn til gode. 

Norsk Fosterhjemsforening er en forening som ikke mottar verken generelle pengegaver eller 
testamentariske gaver, og ved å la herreløs arv bli forvaltet av Landsrådet for Norges barne
og ungdomsorganisasjoner ser vi igjen at vår forening ikke får tilgang på nye midler- til tross 
for at foreningen dekker et stort antall bam og unge. 

Vi foreslår at herreløs arv blir lagt i et arvefond, og derigjermom kan være mer nøytral i 
forhold til fordelingen og rapportering, og at dette blir lagt til Frivillighetsregistret. Dette for 
å redusere administrasjonskostnadene både for fondet og de frivillig organisasjonene. Ved å 
legge pengene fra herreløs arv til et arvefond, vil det også redusere de politiske strømninger. 

Vi mener videre at det ligger begrensninger i å sette et krav om at organisasjonen skal være 
nyskapende frivillig virksomhet. Nyskapende kan bli vanskelig å definere, og kan bli 
gjenstand for feiltolkninger. Norsk Fosterhjemsforening forutsetter at all frivillig virksomhet 
er innovativ. 

Det er positivt at herreløs arv skal gå til frivillige organisasjoner- dette under forutsetning av 
at de organisasjoner som i dag tildeles drifts- eller aktivitetsmidler fra staten ikke blir 
redusert, dersom de skulle bli tildelt midler fra den herreløse arv. 

Oslo 10.06.2014 

For Norsk Fosterhjemsforening 
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