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SAMFERDSEL

Autopass
og takstar
Viser til artikkel «Øy-protest mot
Autopass». I artikkelen står det
at «Innføring av Autopass vil
innebere takstendring frå sone
3 til sone 5 på vår lokale ferje-

strekning». Ved oppstart av nye
ferjeanbod, så får vi to endringar på same tid:
l Samband som går over til
bruttoanbod i nye kontraktar
får en takstauke på to soner
l Vi tek sikte på innføring av
AutoPASS-regulativet
Møre og Romsdal fylkeskommune
vil presisere at det i høyring om
AutoPASS er viktig å skilje mellom det som allereie er vedtatt,

og det som vi ønskjer innspel
på. Fylkestinget gjorde i juni
2018 vedtak om å flytte fylkesvegferjesambanda opp to takstsoner når nye bruttoanbod
startar opp. Det betyr at for
ferjesambandet
Aukra-Hollingsholm så vil det, uavhengig
av AutoPASS-regulativ eller
riksregulativet for ferjetakstar,
bli billettert etter sone 5 når
nytt anbod startar opp. Høyringa omfattar dermed tak-

stendring frå riksregulativet i
sone 5 og til AutoPASS-regulativet i sone 5. Det same gjeld for
dei fleste andre fylkesvegferjesambanda. Det er viktig å merke seg at dei sambanda som
allereie har fått ein takstauke
på to soner, ikkje vil få ei ny.
HILDE JOHANNE SVENDSEN

Seksjonsleiar – utvikling- og strategiseksjonen/samferdselsavdelinga/Møre og
Romsdal fylkeskommune,
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Møreaksen
Det er eit langt stykke veg att
før vi er der. Men overslag på
knapt 150 kroner for bil mellom Vestnes og Molde, er ikkje
avskrekkande. Ikkje er det mykje dyrare enn ferja, og i motsetnad til ferje betaler vi i ei
avgrensa periode. Statsministeren har tidlegare slått fast at
regjeringa står på sitt traséval.
Samferdsleminister Jon Georg
Dale (Frp) stadfesta nyleg at
han ikkje vil ikkje ta initiativ til
nokon omkamp. Det er positivt
at statsråden held ei stø hand
på rattet. Vingling kan lett føre
til at ein hamnar i grøfta.
18.01.2019

Brexit
Det er høyst forståelig at EU
ikke vil fire på prinsippene om
fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. EU har
klart å holde god orden i egne
rekker på dette punktet. Det
bør i prinsippet være høy terskel for å be om en ny folkeavstemning. På den annen side
synes det åpenbart at mange
briter nå ser saken i et nytt og
mer opplyst landskap. Da bør
kartet justeres etter terrenget.
18.01.2019

INNSIKT
IDUN KRØVEL
Advokat/ Advokatfirmaet
Øverbø Gjørtz AS

Regjeringen har fremlagt
forslag til ny arvelov. Den
nye loven gir styrkede rettigheter til barna, mens
ektefeller og samboeres
rettigheter blir stående på
stedet hvil.
BARNA FÅR MER

Ved innføring av ny arvelov, vil
barn av formuende foreldre få
sikret en høyere andel av arven
enn de har hatt hittil.
Barna har både i dagens lov,
og den nye, krav på 2/3 av foreldrenes formue. Tidligere har
hver forelder kunnet begrense
barnas arv til en minstearv på
kr 1 million per barn per forelder. I de mellomstore og store
dødsboene, ga dette stor frihet
til å redusere barnas arv. Favorittbarnet, den gode naboen og
frivillige organisasjoner kunne
nyte godt av dette.
I den nye arveloven økes barnas minstearv fra 1 million til 25
X grunnbeløpet. Dette betyr at
minstearven nå er over 2,4 millioner per barn per forelder, og
at muligheten til å redusere
barnas arv blir vesentlig innskrenket.
Når man tar i betraktning at
barna stort sett er godt voksne
og godt økonomisk etablerte
når foreldrene dør, kan man
lett forstå at mange ønsker å
tilgodese andre enn barna. Har
man i tillegg liten eller ingen
kontakt med ett eller flere av
barna, vil dette for mange oppleves som en urimelig innskrenking av retten til å
bestemme over egen formue.



NY ARVELOV: Forslaget til ny arvelov vil styrke rettighetene til barna, skriver artikkelforfatteren. 
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Endringen av minstearven er
samtidig en oppfordring til i
større grad å disponere over
formuen sin mens man fremdeles lever, for eksempel ved å gi
gaver til andre enn egne barn.
Det er viktig å huske at barna
ikke eier formuen din mens du
lever! Her er det samtidig en
rekke juridiske feller, og formuesoverføringer av en viss
størrelse bør gjøres i samråd
med advokat.

INGEN LIKESTILLING AV SAMBOERE OG EKTEFELLER – Samboere
har fremdeles færre rettigheter

Det har vært et sentralt mål at
den nye arveloven skal være
tilpasset dagens familiemønster. En økt grad av likestilling
mellom ektefeller og samboere
var derfor noe mange forventet. Dette har likevel regjeringen droppet. Samboere uten
felles barn vil fortsatt ikke ha
gjensidig arverett, og for samboere med felles barn videreføres reglene om en begrenset
arverett.
Man kan da ende opp med at

et fjernt familiemedlem arver
alt, mens samboeren gjennom
en årrekke ikke får noe. For
samboere er det derfor viktig å
gjøre seg kjent med reglene for
arv, og vurdere om lovens utgangspunkt er i tråd med det
man selv ønsker. Hvis ikke, bør
man undersøke om man kan få
gjort noe med situasjonen i testament.

MAN FÅR BESTEMME HVEM SOM
SKAL ARVE HUS, HYTTE OG ANDRE
EIENDELER

Nytt i loven er også at man i
testament for hele sin formue
kan bestemme hvem som skal
arve de enkelte eiendeler man
har. Tidligere har denne friheten kun omfattet den del av
formuen som du fritt kan testamentere over. Dersom man ønsker at yngstemann skal arve
hytta, kan man bestemme det i
testamentet. Dersom hytta har
større verdi enn det yngstemann har krav på å arve, må
han riktignok betale ut de andre arvingene for det overskytende.

Dette anses for de fleste som
en positiv endring, da affeksjonsverdi og personlig tilknytning til eiendeler for mange er
viktig.
En slik arvefordeling må nedfelles i testament. Ønskene kan
gjerne forandre seg med tiden,
for eksempel kan eldstemann
etter hvert ha fått større personlig tilknytning til hytta enn
yngstemann. Det er derfor viktig å huske på hva man har bestemt i testamentet, slik at man
eventuelt kan endre det når
nye ønsker oppstår.

SJEKK TESTAMENTET DITT det kan ha blitt utdatert

Alle som har skrevet testament
før den nye arveloven trer i
kraft, bør ta en titt på om det
kan være behov for endring.
Dette gjelder særlig de som har
inntatt klausuler om minstearv
i testamentet sitt. Dersom testamentet ikke er riktig innrettet, står man i fare for at
testamentet ikke lenger har de
virkninger en ønsker.

Lågen
Initiativet til ryddedugnad
langs Lågen bør også kunne
avlede noe mer. Kampen mot
rundballplasten har først og
fremst vært frontet av sportsfiskere, det vil si aktive brukere
av vassdraget. Lågen trenger
flere slike gode venner, mer
enn den trenger strengere offentlig forvaltning. Etter ryddeaksjonen, bør kommunene
sammen se på hvordan de kan
gjøre noe med det alminnelige
engasjementet for elva. Vassdraget er relativt dårlig tilgjengelig og lite brukt over lange
strekninger. Det blir lite engasjement av slikt. 
17.01.2018

Brexit og EØS
Kritikken mot Norges EØS-avtale øker også, og det er lett å
forstå at mange er kritiske til at
vi må forholde oss til et europeisk regelverk vi har liten innflytelse på. I det store og hele
er handelsavtaler med andre
land likevel en stor fordel for
Norge, som har et lite indre
marked og er avhengig av å
selge til andre. 
18.01.2019

