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Høring - om herreløs arv til frivillige organisasjoner 

Viser til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet angående at herreløs 

arv skal komme frivillige organisasjoner til gode. 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon 

som både arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal 

ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier ovenfor 

sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU har 8000 medlemmer. 

Vi har noen kommentarer til punkt 5 - Departementets forslag 

Vi støtter departementets forslag om å videreføre ordningen med at de administrative 

oppgavene knyttet til dødsbo, ting retter og avkall legges til departementet. Vi har også 

forståelse for at det er viktig å finne en ordning som ikke har store administrative kostnader. 

Vi synes også det er positivt at man vil rette formålet mot barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne. 

Likevel vil vi uttrykke bekymring over departementets forslag om at herreløs arv skal 

kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Dette fordi ikke alle frivillige organisasjonen som arbeider for barn og unge med nedsatt 
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funksjonsevne er store nok til også ha en egen barne- og om ungdomsorganisasjon, men 

likevel driver et utstrakt arbeid rettet mot barn og ungdom innad i organisasjonen. Dersom 

det er et krav at man må være medlem i LNU kan dette føre til at organisasjoner som er 

innenfor formålet, likevel faller utenfor tildeling av arv. Videre er det krav om 

medlemskontingent for å være medlem i LNU. Dette kan også føre til at små organisasjoner 

med begrenset økonomi, ikke ser seg i stand til å bli medlem. Vi antar imidlertid at det ikke 

har vært meningen å frata disse organisasjonene arverett. 

En mulig løsning kan være at det ikke er et krav at man er medlem hos LNU, men at alle 

organisasjoner som driver arbeid rettet mot barn og ungdom blir registrert hos LNU. Man bør 

da fylle kravene til antall medlemmer i LNUs vedtekter. 

Med vennlig hilsen, 

Jens Petter Gitlesen (sign) 
forbundsleder Kristine Vierli (sg in) 

juridisk rådgiver 
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