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Høring -NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs 
arv til f rivillige organisasjoner 

Pensjonist forbundet viser t il høringsbrev om ovennevnte ad 31.03.2014. Under følger 

våre kommentarer til notatet om herreløs arv til frivillige organisasjoner. 

Punkt 5. Departementets forslag 

Pensjonistforbundet støtter departementets forslag om at herreløs arv, som etter 

gjeldende bestemmelser tilfaller staten, etter nye bestemmelser skal komme frivillige 

organisasjoner t il gode. Vi støtter også forslaget om at midlene skal rettes mot barn 

og unge og kanaliseres gjennom Landsrådet fo r Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner. 

Vi viser t il departementet s uttalelse, om at nærmere bestemmelser om hvordan 

midlene skal komme formålet til gode, skal forskrifthjemles. Vi tillater oss å komme 

med et innspill til utforming av forskriften. 

Pensjonistforbundet er opptatt av å bidra t il økt læring og samspill mellom 

generasjoner, ved å synliggjøre hvilken ressurs unge og eldre kan og bør være for 

hverandre. Vi mener at møte mellom unge og eldre er viktig for at erfaring, læring, 

historier og verdier overføres mellom generasjoner, og at generasjonsperspektivet 

representerer et stort pot ensial i frivillig arbeid. 

Eksempel på vellykkede iverksatte prosjekte r er diverse leksehjelp-ordninger drevet 

av frivillige organisasjoner og Lyttevenn-prosjektet i Vest Agder kommune, der eldre 

bidrar i skolene for å hjelpe elevene med lekser og lesetrening. 
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Vi ber om at et slikt generasjonsaspekt hensyntas i forskriften, og at det i formulering 

av formål og kriterier fremheves at det oppfordres til å skape prosjekter der eldre 

mennesker bidra positivt i barn og unges liv med sine ressurser og kompetanse. 

Ved å innarbeide et slikt generasjonsaspekt i målformuleringen, vil fondet få større 

samfunnsmessig bredde, samtidig som formålet om at midlene skal tilfalle 

nyskapende, frivillig virksomhet rettet mot barn og unge, ivaretas. 
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