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«Kun hvert fjerde samboerpar har samboeravtale». Tallet er foruroligende. I en tid hvor stadig flere, både unge og eldre,
velger samboerskap er det mange som bevisst eller ubevisst tar en stor risiko.

Det finnes ingen samboerlov
DEBATT

Av
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n Mange samboerforhold vil ende
med brudd. I tillegg til at det er et
økende antall som velger samboerforhold, synes også samboerforholdene å bli mer komplekse.
Flere samboerpar har i dag egne
og felles barn, de har med seg store
verdier eller opparbeider seg større
verdier under samboerskapet og
påtar seg felles gjeldsforpliktelser
eller betjener den andres gjeld.
Økonomien er i stor grad sammensmeltet.
n At mange velger samboerskap
uten å regulere den økonomiske
situasjonen gjennom samboerkontrakt, fremtidsfullmakt og testament, kan skyldes manglende
forståelse og kunnskap om rettigheter under samboerskapet ved
samlivsbrudd og død. Mange er
kanskje av den oppfatning av at det
økonomiske forholdet reguleres på
lik linje som for ektefeller. Dette
kan i så fall bli en smertefull erfaring.
I motsetning til Sverige, har vi
ingen samboerlov i Norge. Det finnes ingen egen lov som griper inn
og regulerer forholdet mellom
samboere. Riktignok har vi husstandsfellesskapsloven og noen
særregler i arveloven. Disse er
alene ikke egnet til å regulere det
økonomiske forholdet mellom samboere.

VERN: Det finnes ingen egen lov som griper inn og regulerer forholdet mellom samboere.

n Ved oppløsning av et samboerforhold skjer oppgjøret etter eiendomsgrensene, det vil si ut fra
hvem som er eier. Man har ingen
rettigheter i den andres eiendeler
– det foreligger ikke noe økonomisk
fellesskap. Dette medfører i mange
tilfeller uheldige og uforutsette
konsekvenser.
Som advokat møter jeg ofte
utfordringer knyttet til hvem som
er eier av gjenstandene, hvem som
er ansvarlig for gjelden eller betydningen av fordelingen av familiens
økonomiske forpliktelser. Før og
under samboerforholdet er det
gjerne greit å få klarhet og enighet

om disse spørsmålene. Men ved et
samlivsbrudd eller dødsfall kommer spørsmålene ofte opp i full
tyngde og fulgt av et høyt konfliktnivå.
n Mange opplever fordelingen som
de rettslige rammene gir, som
svært urimelig. Ofte har en part
direkte eller indirekte bidratt til
den andres eiendeler. Et bidrag
som ikke nødvendigvis vil bli tilbakeført.
Ved to avgjørelser fra Høyesterett i 2011 har også mulighetene for
å opparbeide seg «eierandeler» i
den andres eiendeler blitt skjerpet

inn. Som samboer kan man bli stående uten særlige verdier etter
endt samboerskap hvis man ikke
har vært bevisst på de økonomiske
forholdene.
I tillegg nevnes at samboerskap
kan være en felle når man får felles
barn. Etter barneloven er det kun
ektefellen som automatisk regnes
som far eller medmor.
I et samboerforhold må den
andre forelderen erklære farskap
eller medmorskap for å få del i foreldreansvaret.
Hvis dette ikke erklæres vil forelderen i utgangspunktet stå uten
rettigheter i forhold til barnet. Ved
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et samlivsbrudd vil dette kunne
føre til unødvendige konflikter –
som ikke vil være til barnets beste.
n Samboere kan enkelt forebygge
uforutsette virkninger og potensielle konflikter ved å opprette samboerkontrakt. Gjerne i kombinasjon
med testament og gode livsforsikringer.
Arbeidet med å regulere det
økonomiske forholdet i en samboerkontrakt, både med tanke på et
samlivsbrudd og død, vil være tid
og penger spart – og ikke minst
bidra til at opphør av samboerforholdet går noe mer smertefritt.

Jeg blir litt forvirret av hele prosessen, for jeg trodde i min naive oppfatning av arbeidsfordelingen
mellom statsmaktene at det ikke var Stortinget som tolket lover, men rettsvesenet. Stortinget skal
ikke tolke lover, de skal gi lover.
Frank Aarebrot, professor ved Universitetet i Bergen

Vær og klima
på Svalbard
28. januar kommenterer Arne
Stryken mitt innlegg i GD 26.
januar. Vi blir nok ikke enige, så
lenge vi har så forskjellig oppfatning om årsakene til temperatursvingningene på vår klode.
Stryken tror/vet at temperaturøkninger de siste desennier er forårsaket av menneskenes frigjøring av
CO2. Jeg tror, grensende til visshet,
at solen styrer jordens temperatur.
Jeg sier det slik fordi jeg nødig vil
føye meg til dem som konstant
ønsker å bli forsikret om at det de
tror er sannheten.
Solens varmeinnstråling er ikke
den eneste som påvirker luft og

overflatetemperaturer på jorden.
Jorden selv bidrar også litt ved å
blåse ut varme i en eller annen
form fra dens indre. Menneskene
bidrar også litt med omsetning – og
stadig økende omsetning av energi.
Forbruk av energi skaper varme,
enten energikilden er fossilt brensel, fyringsved eller elektrisitet fra
vannkraft. Det er vårt bidrag til
temperaturøkning. Ikke CO2.
Den alt overveiende beholdning
av CO2 befinner seg i havet, og
havets evne til å ta opp CO2 er nær
ubegrenset. Når temperaturen i
luft og på havoverflate stiger, øker
avgivelse av damp som inneholder
CO2, og dermed økes CO2-mengden i atmosfæren. Høna og egget,
hva kom først?
Faktorer, foruten solflekker,
som påvirker temperaturer er skrå-

stilling av jordklodens akse, jordens
elliptiske bane rundt solen og presesjonen. Begrep som interesserte
og faktaorienterte kan lese seg til
selv. Men alle kan vel fundere litt
omkring jordaksens skråstilling.
For tiden er den ganske stor og
nordenden peker mot solen sommerstid. Det kan kanskje gi en
pekepinn om solvarmeinnstråling i
Arktis.
Studie av Milanković -syklusene
er interessant lesning. Milankovićsyklusene er de forandringene i
jordens klima som skyldes at relativt små endringer i jordens bevegelse omkring solen, forandrer
innstrålingen av sollys. Ifølge den
har vi de siste 1000 år har vi hatt 13
varmeperioder og tilsvarende kuldeperioder. Varighet og temperaturer er i den oversikt jeg referer til

ikke oppgitt, men jeg har merket
meg at det var en varmeperiode i
den tiden Grønland ble kolonisert
av nordmenn. Vi er nå inne i en
varmeperiode. Jeg er såpass gammel at jeg husker, og nøt godt av,
varmeperioden i slutten av
30-årene og første halvpart av
40-årene.
Stryken er velorientert om vær
og klima på Svalbard. Tilsynelatende ikke fullt så orientert om det
samme rundt Middelhavet. Slik han
framstiller det var vinterens snøfall
der et engangstilfelle. Vi leser –
ganske ofte faktisk – om kuldeperioder og snøfall i den del av
verden. Ett opplevde jeg selv for tre
år siden på den spanske middelhavskyst.
Det er med en viss resignasjon
jeg trekker den konklusjon at den

voldsomme og raske utbredelse av
CO2 hypotesen, ble en meget vellykket persepsjonsstyringsaksjon
(google på det). Mer vellykket enn
enhver religion og politisk ideologi.
Et par virkemidler i tillegg er dog
nødvendige. Skremsler, samt følelsesladde og følelsesskapende ord
som; det gjelder framtida til våre
barn og barnebarn.
Det har blitt mange konsulentfirmaer som tilbyr persepsjonsstyring (PS). PS-folk manipulerer ikke
fakta. De bryr seg ikke om de faktiske fakta. De skaper fakta og selger dem som sannheter.
Helge Rud,
Lillehammer

