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SOS-barnebyer er en humanitær organisasjon som arbeider med barneomsorg i 133 land over hele 

verden. I Norge har vi eksistert siden 1964, og har i dag 115 000 faddere og en egen organisasjon for 

frivillige med ca. 500 medlemmer. 

SOS-barnebyer jobber for en trygg oppvekst for alle barn. Nær 160 millioner barn i verden i dag har 

ingen voksne omsorgspersoner eller foreldre til å passe på seg. SOS-barnebyer hjelper familier til å 

holde sammen gjennom helse- og utdanningsprogrammer, og tilbyr et nytt lyem i en SOS-barneby til 

de barna som trenger det. 

Vi viser til høringsbrev av 31. mars 2014 med forslag om at herreløs arv skal komme frivillige 

organisasjoner til gode. 

SOS-barnebyer er svært positiv til forslaget om at herreløs/eierløs arv skal gå til frivillige 

organisasjoner. 

SOS-barnebyer er, i likhet med Justis- og beredskapsdepartementet, enig i at det er viktig å finne frem 

til formål med bred tilslutning i samfunnet samtidig som det er viktig å holde 

administrasjonskostnadene på lavest mulig nivå. 

Utdelinger som er basert på en fast, objektiv nøkkel og utdelinger i form av frie midler uten 

omfattende søknader fra frivillige organisasjoner, vil redusere administrasjonskostnadene. En slik 

form på utdelingene vil også innebære mindre ressursbruk for frivilligheten ved at organisasjonenes 
egne frie midler ikke benyttes til omfattende søknader på prosjektmidler. 

Utdelinger med utgangspunkt i frivillighetsregisteret vil både sikre en bredde i tildelingene, og kunne 

være et av kriteriene for å motta midler. Andre faste objektive kriterier kan være krav om registrering i 

Innsamlingskontrollen samt at organisasjonen som søker om midler skal ha eksistert et visst antall år. 
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Når det gjelder det organisatoriske kan et fond med et lite styre, alternativt et allerede eksisterende 

organ eller organisasjon, være ansvarlig for forvaltning og utdelinger. I likhet med Frivillighet Norge 

mener SOS-barnebyer at det bør bygges opp kapital til et visst nivå før utdelinger kan starte, men vi 

ser det ikke som hensiktsmessig å kreve at staten også må bidra med tilleggs midler. 

Frivillighet Norge har inngitt et høringssvar datert 6. juni 201 4, som SOS-barnebyer i all hovedsak gir 

sin tilslutning til med ovennevnte presiseringer. 
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