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Høringsuttalelse til fordeling av herreløs arv til frivillig virksomhet til 

fordel for barn og unge 

Vi viser til departementets høringsbrev av 26.9.2016 i anledning forslag til fordeling av 

herreløs arv til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. NOAS takker for at vi får 

anledning til å gi våre kommentarer til den foreslåtte forskriftsendringen. 

Generelle kommentarer 

Innledningsvis vil vi nevne at NOAS er positiv til en fordeling av herreløs arv til frivillig 

virksomhet for barn og unge, men ønsker at ordningen skal inkludere en større satsning på barn 

og unge i asylmottak. 

Forslag om utvidelse av formålsparagrafen §1. 

Det bor i dag om lag 18 000 personer i norske asylmottak. En stor gruppe av dem er barn og 

unge, og ca. 2000 er enslige mindreårige asylsøkere. En stor andel asylsøkere som kommer til 

Norge får innvilget beskyttelse1, men det tar lang tid før man blir bosatt i en kommune, noen 

ganger flere år. Asylsøkere som kommer til Norge har dårligere forutsetninger for å engasjere 

seg i - og delta i frivillig arbeid. Det er ofte kostnader knyttet til deltakelse i aktiviteter og 

språkbarrierer innebærer at man må tilrettelegge aktivitet i større grad.  

 

Barn og unge i mottak er en sårbar gruppe og det er vanskelig for denne gruppen selv å ta 

initiativ til å søke midler for å opprette egen aktivitet. Samtidig er dette en gruppe som trenger 

målrettede tiltak for å skape aktivitet og bygger bro mellom lokalsamfunn og mottak. En 

støtteordning som beskrevet i høringsuttalelsen vil gi nye muligheter for organisasjoner til å 

etablere aktivitetstilbud for ungdom i mottak.  

 

LNU administrerer allerede en tilskuddsordning for mangfold- og inkluderingsarbeid, men 

støtteordningen er innrettet på en slik måte at barn og ungdom både må være på søkersiden og 

mottakersiden. Det er positivt å ha ungdom med i planleggings- og gjennomføringsfasen, men 

overfor barn og unge i mottak vil også aktiviteter igangsatt av voksne være positivt.  

                                                 
1 https://www.udi.no/aktuelt/to-av-tre-asylsokere-fikk-opphold-i-2014/  

https://www.udi.no/aktuelt/to-av-tre-asylsokere-fikk-opphold-i-2014/
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NOAS foreslår derfor at målsettingen for tilskuddet inkluderer aktivitet for barn og unge i 

mottak som et særskilt formål på lik linje med ungdom med nedsatt funksjonsevne.  

 

NOAS foreslår følgende formålsparagraf, forslag til endring er uthevet:  

 

Formålet med forskrifta er å gi nærare føresegner om fordeling av herrelaus arv til frivillig 

verksemd til fordel for barn og unge. Frivillig verksemd retta mot barn og unge med nedsett 

funksjonsevne og barn og unge i asylmottak skal bli prioritert. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk organisasjon for asylsøkere 
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