
STINESOFIES()STI FTELSE 
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Justis og beredskapsdepartementet 

Høring- herreløs arv: Forslag til endringer i arveloven 1972 og forslag til 
regulering i ny arvelov 

Stine Sofies Stiftelse er en organisasjon som arbeider for en barndom uten vold 
gjennom forebygging og avdekking av vold mot barn, samt ved å ivareta det 
voldsutsatte barna og deres pårørende. 

Stiftelsen er positiv til at herreløs arv skal tilfalle frivillige organisasjoner, men stiller 
seg negativ til at arven er forbeholdt tiltak med et formål som er rettet mot nyskapende 
frivillig virksomhet til fordel for barn og unge, herunder barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne. Det er for stiftelsen uklart om man her begrenser det til barn og unge 
med funksjonsevne eller om arven også vil komme andre barn til gode. Det er også 
uklart hva som menes med «nyskapende virksomhet». Det finnes i dag mange gode 
tilbud og tiltak for barn og unge som trenger støtte, og det er ikke ønskelig at man skal 
måtte finne opp nye tiltak der det finnes gode alternativer. Det bes om en avklaring fra 
departements side angående dette. 

Det er også mange organisasjoner som faller utenfor Landsrådet forN orges barne- og 
ungdomsorganisasjoner og deres målgruppe. Det går ikke klart frem om det 
utelukkende er organisasjoner som faller innenfor deres område som vil ha muligheten 
t il å søke. For Stiftelsen fremstår det som en bedre løsning at det enten opprettes et 
fond, eller at dette er midler som Staten fordeler gjennom søknader om tilskudd eller 
andre tilsvarende ordninger. 

Det er argumentert for at fordeling gjennom Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner er den beste løsningen for å slippe administrative kostnader 
grunnet størrelsen på herreløs arv. Det sies også at den ikke er forventet at denne 
summen vil øke. Stiftelsen kjenner til flere som velger å testamentere bort til frivillige 
organisasjoner fordi de ikke ønsker at Staten skal arve dem. Ved at man istedenfor får 
en ordning hvor slik herreløs arv går til tiltak for barn og unge, vil vi tro at flere velger å 
la arven sin forbli herreløs istedenfor å finne en arving kun for å unngå at Staten arver 
dem. Således må det være en målsetting at størrelsen på herreløs arv blir større 
ettersom endringene blir kjent. Stiftelsen støtter Frivillighets Norge og LNU i at man 
bør la størrelsen på herreløs arv bli av en viss størrelse før man begynner tildeling. 

For stiftelsen fremstår det som vilkårlig hvilken gruppe regjeringen foreslår at herreløs 
arv skal tilfalle. Det finnes mange gode organisasjoner som arbeider for barn og unge 
generelt og innenfor andre felt enn barn med nedsatt funksjonsevne hvor herreløs arv 
ville kommet godt med. Det er også mange eksisterende organisasjoner som vil falle 
utenfor vilkåret «nyskapende». 
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Vold og seksuelle overgrep er fremdeles et tabubelagt tema i samfunnet, og man bør 
bruke enhver mulighet til å fj erne dette tabuet. Ved å innføre en ordning for herreløs 
arv som igjen utelukker denne gruppen, virker mot dette fo rmålet. 
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