
D et virker som om det i Norge fortsatt er verre å ha vært gift 
og skilt noen ganger, enn tilsvarende antall ganger samboer. 
Selv om ekteskapet – juridisk sett – ikke lenger har noe med 

religion å gjøre, henger kanskje skammen igjen fra gamle tider. Det er 
synd, fordi våre unge og gamle samboere går glipp av et fenomenalt 
«avtaleverk». Et avtaleverk vi gifte har falt inn i, uten å tenke over.

Samboere har ingen «samboerlov»
«Ektefeller» er blitt et fargerikt begrep. Det må være to personer. De 
kan ha truffet hverandre på Gift ved første blikk eller tatt mot til seg 
etter lang tids samliv. De kan være av samme kjønn eller dame og 
mann. De kan være barnløse, eller ha felles barn og barn fra tidligere. 
Juridisk er «ektefeller» to personer som har valgt å gå til rådhuset, 
kirken, moskeen, eller andre institusjoner med vigselsrett, hvor de 
har sagt «ja» til ekteskapsloven.

«Samboere» er like fargerike. Forskjellen er at de bevisst eller 
ubevisst har valgt å si «nei» til ekteskapsloven, uten at de har sagt «ja» 
til noen samboerlov. For den finnes ikke. Mens lovverket har sinnrike 
bestemmelser for ektefeller, er samboere som utgangspunkt like lite 
juridisk sammenvevd som to studenter i bokollektiv. Kjærlighet og 
unger gjør ikke store forskjellen til to venner i felles leilighet.

Langt igjen 
Noen samboere har skjønt dette. Noen har betalt en advokat og fått 
ordnet seg en samboeravtale, og noen færre har fått ordnet med 
testament. Herfra er det likevel langt igjen for å oppnå ektefellers 
posisjon i lovverket.

Allerede i tidlige samfunn så man at to personer som bandt sine 
liv og eiendeler sammen, måtte få hjelp av datidens lovgiver til å løse 
opp i økonomien ved skilsmisse og død. Norges ekteskapslov er fra 
1991, men har prinsipper i seg som ble utviklet av romerne for 2000 
år siden. Ekteskapet har vært til stede under hele rettsutviklingen i 
Norge, fra førkristen tid, via Magnus Lagabøtes landslover, Norske 
Lov fra 1687 og frem til i dag.

Ektefeller har et sikkerhetsnett
Også for noen ektepar kan det være fornuftig å skrive en avtale om 
enkelte særlige forhold, eller lage testament for å justere lovens 
normalløsninger. Men om ekteparet glemmer det, så er de to likevel 
omfattet av et finmasket regelverk. En kan kalle det et sikkerhetsnett.

Domstolene er en del av dette flere tusen år gamle sikkerhetsnettet. 
Domstolene kjenner lovverket godt og kommer som oftest frem til 
gode og rimelige løsninger der de skilte ektefellene ikke klarer det 
selv. Det lar seg løse enten ekteskapet har vært kort eller langt, med 
eller uten felles barn.

Ekteskapet tilgodeses 
Til sammenligning vil en avtale mellom samboere bare gjelde de 

 Samboer, 
gift deg! 

Den som har vært gift 
fire ganger, har vært 
smartere enn den som har 
vært samboer med samme 
person gjennom hele livet. 

TeksT: Tore Thallaug
advokat

Aftenposten som 
kommunikasjons- 

byrå?

TeksT: andrew P. Kroglund, 

oslo

D et er all grunn til å sympa-
tisere med privatpersonen 

Per Sandberg og hans omskifte-
lige liv. Det er mindre grunn til å 
la det hele arte seg i panegyrisk 
Frp-dyrking. Men Aftenpostens 
Therese Sollien gjør nettopp det 
over en hel side 14. august. Sol-
lien skriver at Frp har eierskap 
til saksfeltene eldreomsorg, 
skatter og avgifter, samferdsel, 
og innvandring. «Ingen andre 
partier når Frp til knehasene i 
troverdighet på disse område-
ne».  Har jeg lest rett? Frp roper 
høyt, men det betyr ikke at de 
har mer troverdighet. 

I tillegg skriver Sollien rosen-
de om at Sylvi Listhaug snakker 
som vanlige nordmenn gjør, og 
at Frp, og underforstått Norge, 
trenger slike folk. Men snakker 
nordmenn flest nedlatende om 
andre meningsbærere, andre 
kulturer, andre tradisjoner? 
Bruker nordmenn flest sosiale 
plattformer til å spekulere, til å 
provosere og til å spre følelser av 
en viss form for konspirasjon?

Jeg tror ikke det. Sollien hø-
res her mer ut som et kommu-
nikasjonsbyrå enn som en so-
lid kommentator.

Demokratiet 
under press?

TeksT: Thom JambaK, 
lærer og tillitsvalgt

I en god og velskrevet kronikk 
fredag 10. august forsøker 

Torbjørn Røe Isaksen å finne 
årsaker til at demokratiet er 
under press.

Han hopper elegant bukk 
over det som kan være en viktig 
årsak til at demokratiet er kom-
met i denne situasjonen, nemlig 
den nyliberalistiske økonomien 
og den nyliberale styringen av 
staten. 

Større økonomisk ulikhet, 
privatisering av offentlige tje-
nester, åpningen for vikarbyrå-
er, målstyring i skoler og helse-
vesen eller EU som et nyliberalt 
prosjekt kan være noen årsaker 
til at demokratiet hangler. For 
ikke å snakke om hvilken poli-
tisk retning USA har tatt etter å 
ha drevet politikk og økonomi 
under sterk påvirkning av nyli-
berale tenkere som Friedman  
og Hayek siden 1980-tallet.

Jeg forstår at det kan være 
ubehagelig, men som medlem i 
en regjering som forfekter dette 
politiske synet, mener jeg det 
ville være helt naturlig av Røe 
Isaksen å stille flere spørsmål 
om konsekvensene nyliberalis-
men har hatt for demokratiene.

punkter de faktisk avtaler, eller kan ta med i avtalen. Samboerne er 
to forskjellige personer, som deg og meg, eller som de to vennene i 
en leilighet. Utover det avtalte, er det bare et lite sikkerhetsnett som 
domstolene kan bruke. Mange går i bakken.

Én ting er at vi har en ekteskapslov som er justert, vridd og vendt 
på gjennom århundrene. Senest av 169 stortingsvalgte som har forsøkt 
å finne løsninger som er rimelige og fornuftige for begge parter. En 
annen ting er at lovverket for øvrig er gjennomsyret av bestemmelser 
som tilgodeser ekteskapet fremfor andre samlivsformer.

Samboer defineres forskjellig fra lov til lov
De siste årene har politikere og presse formidlet at samboere er gitt 
flere og flere rettigheter, som gifte. Jeg har møtt mange samboere som 
feilaktig tror at deres samlivsform gir samme stilling som ekteskapet.

Mens «ektefelle» betyr det samme gjennom lovverket, defineres 
«samboer» fra lov til lov. I én lov må du ha vært samboer i fem år for 
å oppnå rettighetene, i en annen holder det med to. Noen ganger må 
samboerne ha barn sammen, mens andre ganger er det greit å være 
barnløs. Jeg skal nevne noen eksempler.

Har man vært samboer i mange år, men er barnløs, mister man 
arbeidsledighetspenger om samboers jobb gjør at man ikke kan flytte 
slik NAV forventer. Den barnløse gifte beholder støtten.

En barnløs samboer arver null
Om markedet gjør at det tar et år før felles bolig blir solgt etter sambo-
erbruddet, må den som flyttet betale skatt på sin gevinst. Gifte trenger 
ikke bekymre seg for denne tidsfristen.

Døden innhenter de fleste av oss, uansett hvordan vi lever. Mange 
samboerenker og -enkemenn har fått seg en overraskelse, men er blitt 
reddet av velvillige slektninger av avdøde. En gjenlevende ektefelle kan 
arve inntil halvparten av det avdøde etterlater seg, mens en barnløs 
samboer arver null. Den nye arveloven styrker ikke samboers arverett.

korrigering
I gårsdagens avis, under spalten 
med fødselsdager, skrev vi at 
V. S. naipaul fylte 86 år i går 
fredag 17. august. men det med-
fører ikke riktighet. V. S. naipaul 
døde den 11. august i år. 
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Ekteskapets ferdige løsninger
Det å velge samboerskapet krever dermed egentlig en svært stor 
grad av bevissthet og dybdekunnskap om et innfløkt lovverk. Selv 
ikke advokater har fullstendig oversikt over alle de vurderingene et 
samboerpar bør ta.

For de aller fleste av oss er det ikke lenger noen gode grunner for 
ikke å gifte seg. Stat og kirke er skilt, og ekteskap kan inngås mellom 
(nesten) hvem som helst. Ekteskapet ligger der som en avtaleordning 
som gir ferdige løsninger, og særlige rettigheter, for alle livets hverda-
ger og dets største kriser.

Taperen i samboerskapet
Ekteskapet sikrer kvinnen. Det gjorde det i romertiden, og det gjør 
det nå. Hun er fortsatt gjerne den store taperen i samboerskapet. 
Utrolig nok synes det å være mange intellektuelle (og presumptivt 
intelligente) kvinner som motsetter seg ekteskapet. De står i fare for 
å fronte et gammeldags opprør som bare skader dem selv.

Derfor kan den ha vært smartere som valgte å gifte seg ved livets 
mange korsveier, enn den som valgte samboerskapet med den ene 
gjennom hele livet.

Inviter med deg din kjære ned til rådhuset og si et rungende «ja» til 
ekteskapsloven. For det første er det det smarteste, og for det andre 
er det helt gratis! Om du synes det er flaut, så trenger jo ingen andre 
enn staten å vite om det. Du trenger ikke fortelle det til noen. Men du 
kan i hvert fall gå bekymringsløs rundt i hverdagen.

«Inviter med deg 
din kjære ned til 
rådhuset og si et 
rungende «ja» til 
ekteskapsloven. 

For det første er det 
det smarteste, og for 

det andre er det 
helt gratis! Om du 
synes det er flaut, 

så trenger jo ingen 
andre enn staten å 

vite om det.»

B åde byrådet i Oslo og 
byråder i Bergen, med 

sine forskjellige partikonstel-
lasjoner, har søkt Helse- og 
omsorgsdepartementet om å 
få opprette heroinklinikker.

Grunnen til at det er et-
terspurt har nok mye med 
systemet rundt substitusjons-
behandlingen i Norge å gjøre, 
som kalles LAR – legemid-
delassistert rehabilitering.

Her kreves det et rehabili-
terende løp, noe som tolkes 
forskjellig rundt i landet, men 
som samlet sett skaper unød-
vendig rigiditet i tilbudet.

Ikke helbredende, 
men forebyggende 
og skadereduserende
Hverken metadon, bupre-
norfin eller heroin anses å ha 
noen helbredende effekt, hen-
sikten er overdoseforebygging, 
skadereduksjon og nedgang i 
kriminalitet. Ingen av de syv 
europeiske land som har opp-
rettet heroinklinikker, har lagt 
ned sine tilbud igjen.

Lovlig erstatning (substi-
tusjon) av illegale stoffer er en 
anbefalt tilnærming fra Ver-
dens helseorganisasjon. Det 
norske LAR-systemet inne-
bærer at staten har ansvaret, 
det skal være landsdekkende, 
de tillater kun to preparater og 
gjennomfører urimelige, ned-
verdigende kontrolltiltak. Som 
urinprøver og henteordninger 
med overvåking.

Oppløsning av 
storbyenes russcener
De landene i Europa som har 
greid å oppløse storbyenes 
åpne russcener og fått nasjo-
nal nedgang i antall overdoser, 
har tillatt kommunal utdeling 
av substitusjonsmedisiner 
som langtvirkende morfin 
eller heroin.

Professor emeritus i psy-
kiatri, Helge Waal, advarer i 
Aftenposten mot heroinbe-
handling og hevder at beslut-
ningen vitner om politisk spill. 
Waal kritiserer bakgrunnen for 
at det skal opprettes som for-
søkstiltak. På rusfeltet er Waal 

kjent som en kritiker av heroin 
som medisin og som LARs far.

Waal mener behandlingen 
er kostbar og tungvint og i 
tillegg at Sveits og Danmark 
i dag oppretter heroinklinik-
ker der brukerne må kom-
me 2 – 3 ganger pr. dag for å 
ta medisinen.

Sparer penger.
Undersøkelser fra andre land 
viser at de samfunn som tilbyr 
heroinbehandling, sparer pen-
ger på hver krone de investerer 
i tilbudet. Sveits har tilbudt 
heroinbehandling siden 1991 
og Danmark startet opp i 2009.

I Danmark var det et for-
søksprosjekt de første to 
årene. Deretter, som følge av 
evalueringene, ble tilbudet 
permanent. Fordi resultatene 
der er så positive, er det å anse 
som politisk selvmord å fore-
slå avvikling.

Det er riktig som Waal 
påpeker, at ikke alle kan dra 
nytte av tilbudet. Det er fordi 
heroinbehandling er å anse 
som storbytiltak.

Livreddende og bråbrems 
i rekrutteringen
Det finnes en rekke storby-
tiltak på rusfeltet, men det er 
ukontroversielt så lenge det 
dreier seg om medisinfrie til-
bud. Kun kontroversen rundt 
å omdanne heroin fra dødelig, 
kriminalitetsbefengt narkotika 
til livreddende medisin, ska-
per motstemmer.
I Sveits har de erfart at lovlig 
heroin redder liv, hindrer 
skade og reduserer krimina-
litet som direkte konsekvens. 
Likevel var det en utilsiktet, 
indirekte konsekvens som 
vakte mest oppsikt der: At 
rekrutteringen til heroin gikk 
ned med 82.3 prosent etter 
få år med heroinbehandling.
Zürich erfarte en nedgang fra 
850 til 150 nye brukere.

Mindre attraktivt 
Forskerne konkluderte med at 
heroin ikke lenger anses som 
et middel for å demonstrere 
sosial mistilpasning eller op-
posisjon. Heretter ble det an-
sett som like lite attraktivt som 
kronisk medisinert sykelighet.

Det er vedtatt politikk at 
heroinbehandlingen skal kom-
me. Det eneste kommende 
protester vil oppnå, er å skape 
skepsis i pasientgruppen til 
om tilbudet vil være et heldig, 
alternativt behandlingstilbud. 
La oss nå prøve oss frem.

På tide å ønske 
heroinbehandlingen 

velkommen 

 Unge og gamle samboere går glipp av et fenomenalt «avtaleverk». Et avtaleverk vi gifte har falt inn i,  
uten å tenke over, skriver innleggsforfatteren. Foto: nTB scAnPix 

Heroinassistert behandling har vært 
etterspurt og et omstridt forslag i ti år. 
nå skal regjeringen endelig opprette et 
forsøksprosjekt med heroin som medisin.  

tekst: AriLD knuTsEn
Leder, Foreningen for human 
narkotikapolitikk (FHn)
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