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Aleneforeldreforeningen mener at det er viktig å videreføre hovedprinsippet i dagens arvelov om barns rett til 
å arve sine foreldre. Aleneforeldreforeningen ser også at det er viktig å sikre etterlatte ektefeller l samboere 
økonomisk når partneren faller fra. For felles barn vil en overføring av deler av arveretten til ektefelle l 
samboer medføre at tidspunktet for overdragelse av hele eller deler av arven bli utsatt til den lengstlevende 
forelderen dør. I arvelovsutvalgets forslag vil således arveretten bli ivaretatt for de fleste livsarvingene. Når 
det gjelder særkullsbarna vil forslaget innebære omfattende reduksjon i størrelsen på arveretten, da barnas 
pliktsarvedel med det nye forslaget, kan reduseres fra 213 del som er dagens regler, til Y4 del om forslaget til 
ny arvelov går gjennom. Det vil si at et særkullsbarn som var berettiget til en arv på 667 000 etter dagens 
arvelov, kan bli sittende igjen med 250 000 kroner etter forslaget til ny arvelov. Da særkullsbarnet ikke har 
arverett til den gjenlevende ektefelle l samboer, vil forslaget føre til at særkullsbarna i den nye arveloven blir 
grovt forskjellsbehandlet i forhold til de andre livsarvingene, når verdiene skal fordeles til neste generasjon. 

Vi bør ikke lage en ny arvelov som gjør barnas rett til en rettferdig arv avhengig av hvem av ektefellene eller 
samboerne som dør først. Aleneforeldreforeningen mener at arvelovsutvalget ikke har tatt tilstrekkelig 
hensyn til dette i sitt forslag til ny arvelov og vi mener det er viktig å videreføre prinsippet om at det skal 
være likhet mellom arvelaters barn. 

Aleneforeldreforeningen mener det må tas med ett tillegg i ny arvelov som sikrer særkullsbarna mot den 
økonomiske diskrimineringen som ligger i arvelovsutvalgets forslag. Skal dette gjøre må særkullsbarna sikres 
en arvedel i tillegg til den som er foreslått til de som livsarvinger. Denne arvedelen bør være tilsvarende den 
de er berettiget til fra den foreslåtte pliktsarvdelen til livsarvingene og tas fra den halvdelen av arven som er 
forslått skal gå til gjenlevende ektefelle eller samboer. Dvs. at de da vil arve sin foreldre med det doble av de 
andre barna der arven skal deles med en gjenlevende ektefelle eller samboende. Dette vil ikke 
forskjellsbehandle de andre barna urimelig da de også har arverett til den gjenlevende ektefellen som etter 
forslaget til arvelovsutvalget vil få en betydelig utvidet arverett i forhold til dages arvelov. 

Aleneforeldreforeningen støtter arvelovsutvalgets forslag om å øke minstearvsdelen for barn i tråd med 
lønnsutviklingen gjennom å koble den til fo lketrygdens grunnbeløp. Dette beløpet har stått stille i veldig 
mange år og kan med fordel også settes høyere en 40 ganger folketrygdens grunnbeløp, da det vil ivareta 
barns rett til å arve sine foreldre på en god måte. 
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