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EN GUIDE TIL  
TESTAMENTARISKE GAVER

TESTAMENT – EN FORSIKRING  
FOR DEG OG DINE NÆRMESTE
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Denne brosjyren er ment som en veiledning til deg som går med tanker  
om å opprette et testament. Dette er et følelsesladet tema som mange av  
oss unngår å tenke for mye på. Samtidig er det å legge til rette for neste 
generasjon viktig i vårt moderne samfunn. 

Vi vet at det er mye usikkerhet og behov for informasjon rundt arv og  
testament. Forhåpentligvis kan de påfølgende sidene gjøre denne  
prosessen litt enklere. Ved å opprette testament kan du forhindre  
bekymring blant dine kjære og sikre at dine ønsker blir oppfylt. 

Etter at familie og venner er sikret, kan en gave til humanitære  
organisasjoner være en fin måte å videreføre dine verdier og hjelpe  
andre. Hvis du tilgodeser Redningsselskapet i ditt testament, hjelper  
du oss å berge liv, sikre verdier og hindre miljøkatastrofer langs  
Norges kyst hver eneste dag.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du ønsker mer  
informasjon eller veiledning.

Med vennlig hilsen

Solfrid Bøe
Markedsrådgiver
Tlf: 928 36 141
E-post: solfrid.boe@rs.no

SJØEN GIR OG SJØEN TAR
Arven etter Oscar Tybring ble større 
enn det den visjonære legen selv hadde 
forutsett. Hans kamp var kampen for 
å redde noen av de 750 nordmennene 
som omkom på sjøen hvert år på mid-
ten av 1800-tallet. 

Gjennom sitt utrettelige virke for 
redningssaken etablerte han og hans 
kampfeller Norsk Selskab til Skib-
brudnes Redning den 9. juni 1891. 
Selskabet ble fra første stund kjent for 

å trosse uvær og høy sjø når alle andre 
søkte havn. 

NSSR ble til takket være Tybrings ideer 
og kronerulling blant det norske folk. 
Siden den gang har Redningsselska-
pet hjulpet over 570 000 mennesker i 
havsnød og reddet 6 400 liv. Bare i 2013 
fikk over 14 000 mennesker hjelp av våre 
45 redningsskøyter. Vår målsetting er 
å dekke hele Norge, og hindre at noen 
drukner langs norskekysten.
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I snart 125 år har testamentariske gaver vært  
avgjørende for redningsskøytenes livreddende beredskap  

langs kysten vår. Det er med stor ydmykhet vi minnes  
alle som har støttet oss gjennom sitt testament. 
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Gjennom ditt testament har du mulighet 
til å la dine arvinger høre din vilje en siste 
gang. Samtidig kan du gjøre det lettere 
for dem å bearbeide sorgen. Men tanken 
på å opprette et testament kan vekke 
sterke følelser hos mange. Det å skulle 
“oppsummere” sitt eget liv kan føles tungt, 
og for enkelte hjelper det å tenke på det som 
en innsats for å rydde og skape oversikt i 
den materielle delen av det du etterlater 
deg.

Motivasjonen for å opprette et testament 
varierer. Hovedformålet er ofte å vise 
hvordan du ønsker å fordele verdiene blant 
dine etterlatte og eventuelt andre. Noen 
ønsker å forhindre uenigheter blant sine 
arvinger, andre er opptatt av å etterlate et 
varig avtrykk her på jord. Felles for de fleste 
er ønsket om å etterlate seg ryddige forhold. 
Et testament fungerer som en forsikring for  
alle de nevnte motiver.

Når dine kjære er sikret i testamentet, 
så er det mulig å testamentere deler av 
arven til en humanitær organisasjon som 
Redningsselskapet. Både små og store gaver 
utgjør en viktig forskjell i vårt arbeid, og 
beløpet går uavkortet til innsatsen for å 
berge liv og verne verdier langs Norges kyst. 

Vi er dypt takknemlige for alle  
testamentariske gaver, uansett beløp.

Hvis du vurderer å tilgodese en organisasjon som er viktig for deg  
i ditt testament, kan det være fornuftig å la dine nære omgivelser  
få kjennskap til dette. På den måten kan du forhindre forvirring  
senere, samtidig som du skaper anerkjennelse for dine følelser  

for organisasjonen og oppgavene den løser. 

HVORFOR OPPRETTE TESTAMENT?
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Hvis du vurderer å tilgodese en organisasjon som er viktig for deg  
i ditt testament, kan det være fornuftig å la dine nære omgivelser  
få kjennskap til dette. På den måten kan du forhindre forvirring  
senere, samtidig som du skaper anerkjennelse for dine følelser  

for organisasjonen og oppgavene den løser. 
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Å opprette testament kan for enkelte 
føles overveldende. Det er mange krav 
å ta hensyn til, det kan være mange 
personer å ta hensyn til, og det kan frem-
stå som uoverkommelig å etablere en 
oversikt over verdier og eiendeler. Men 
går du systematisk til verks, kan du gjøre 
oppgaven langt enklere enn du kanskje 
hadde forutsett.  

Begynn med å sette opp en oversikt over 
hus og eiendom, bankinnskudd, verdi-
papirer og eventuelt løsere som f.eks. 
smykker, møbler og kunst. Der det er 
mulig, kan du sette en omtrentlig verdi. 
Det er viktig å huske på at det kan gå 
mange år fra testamentet skrives til det 

skal brukes, og verdiene kan endre seg 
betydelig i den perioden.  

Deretter angir du hvem som skal 
ha hva. Her er det bra å tenke nøye 
gjennom fordelingen, og gjerne ta en 
prat med dem rundt deg for å sikre at 
oppgjøret blir i henhold til dine ønsker. 
Det kan være at en gjenstand med 
stor affeksjonsverdi for en arving kan 
bety mindre for en annen, eller at et 
barn har fått mer økonomisk hjelp i en 
etableringsfase enn et annet. I løpet av 
de siste årene er også den tradisjonelle 
kjernefamilien stadig oftere erstattet av 
mer kompliserte familiestrukturer med 
samboerskap og særkullsbarn.

Mange tror at de må skrive opp alt de eier  
med verdivurderinger, men det er kun i tilfeller hvor  
du ønsker at navngitte personer skal arve bestemte  

gjenstander at det må skrives i testamentet.

HVORDAN OPPRETTE TESTAMENT?
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På grunn av verdisvingninger  
er det lurt å angi hva de  

enkelte skal ha i prosenter.

ARVINGER
I Norge fordeles arv på grunnlag av ekteskap, 
slektskap eller testament. Arveloven deler 
slektskapet inn i tre arvegangsklasser.

Livsarvinger og ektefelle/registrert partner 
er automatiske arvinger. I henhold til 
arveloven har barna alltid krav på ⅔ av 
boet. Dette kalles pliktdelsarv. Gjenlevende 
ektefelle/partner har imidlertid også 
en selvstendig og beskyttet arverett på 
¼ av arven, minimum 4 eller 6 ganger 
grunnbeløpet (G) i folketrygden ved 
dødsfallet. 

Hvis du ikke har livsarvinger, har ektefelle/
partner krav på halvparten. Slektsarvingene 
(andre og tredje arvegangsklasse) er 
automatiske arvinger, hvis du ikke etterlater 
deg ektefelle/partner eller livsarvinger. 
Dersom du ikke har arvinger i henhold til 
arveloven og ikke har opprettet et testament, 
arver staten alt du etterlater deg. 

Den delen som overstiger pliktdelsarven og 
gjenlevende ektefelles minstearv på 4 eller 
6 G kan fordeles fritt gjennom et testament. 
Du kan velge å gi til samboer, slektninger, 
venner og allmennyttige formål. 

Etter hvert som samfunnets familiestruk-
turer har endret seg, har også tradisjonene 
rundt arv gjennomgått en utvikling. Sambo-
ere har for eksempel begrensede rettigheter, 
og det kan være fornuftig å opprette et gjen-
sidig testament for å sikre begge parter. Hos 
par hvor en eller begge har barn som ikke 
er parets felles barn, betegnes disse barna 
som særkullsbarn. Når særkullsbarnas mor 
eller far faller bort, har de arverett etter sine 
biologiske foreldre eller adoptivforeldre på 
lik linje med parets felles barn.

Første arvegangsklasse 
er barn, barnebarn og 
deres barn. Dette er dine 
livsarvinger.
Andre arvegangsklasse 
er foreldre, søsken og dine 
søskens barn.
Tredje arvegangsklasse er 
besteforeldre, onkler, tanter, 
fettere og kusiner. 
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KRAV TIL 
TESTAMENT
Som følge av at det å opprette et 
testament er en viktig beslutning, og for  
å unngå tvist om testamentets ekthet 
etter arvelaters død, stilles det strenge 
formkrav som alle må være oppfylt for at 
testamentet skal anses som gyldig. Følges 
ikke de formelle reglene, vil testamentet 
normalt være uten virkning. 

Alle myndige personer kan skrive 
testamentet selv, men ettersom arve-
loven stiller en del krav til utforming, 
innhold og måten det opprettes på, kan 
det være lurt å få rådgivning og juridisk 
bistand. Er ikke kravene i arveloven 
fulgt, kan som nevnt testamentet bli 
erklært ugyldig.

Ønsker du å tilgodese Redningsselskapet, 
kan vår advokat hjelpe deg med å sette 
opp testamentet.

Om å oppbevare testamentet

Det sikreste er å oppbevare testamentet 
i tingretten/skifteretten. Det er 
imidlertid ingen formelle krav til 
oppbevaring, og du kan velge å legge 
det f.eks. i en bankboks hjemme. Du 
bør da sørge for at det finnes et notat 
med opplysninger om hvor originalen 
er. Informer gjerne arvingene om 
hvor testamentet befinner seg, hvis du 
oppbevarer det et annet sted enn

i tingretten/skifteretten. Hvis ingen 
finner testamentet, vil det ikke få noen 
betydning i et arveoppgjør.

Om å endre testamentet

Du kan når som helst endre eller trekke 
tilbake et testament, men det anbefales 
at du oppretter et nytt testament 
hvis du ønsker å endre mye. I det nye 
testamentet bør du også skrive at det 
gamle trekkes tilbake. 
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Kravene til et gyldig testament er blant annet:

•  Det må være skriftlig.
•  Det må tydelig fremgå at det er et testament.
•  Det må undertegnes av testator og bevitnes av to personer som 
 begge er fylt 18 år.
•  Vitnene må være habile, det vil si at de må ikke selv være 
 arvinger i henhold til testamentet eller være i slekt med eller 
 nærstående til noen som er det. De må heller ikke være ansatt hos 
 noen som er arving etter testamentet.
•  Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke kjenne 
 innholdet. 
•  Den som skriver sitt testament må undertegne i samtidig påsyn    
 av begge vitnene.
•  Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt.
•  Testator må være i stand til å forstå innholdet og betydningen 
 av det som bestemmes (være ved sans og samling). Vitnene bør i 
 påskrift på dokumentet opplyse om dette, og om testator 
 opprettet testamentet av fri vilje.
•  Testamentet bør dateres (hvis du oppretter flere testamenter vil 
 det nyeste være det som er gyldig). 
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HVORDAN DIN GAVE  
KAN HJELPE
Redningsselskapet drives som en dugnad mellom medlemmer og  
frivillige, staten, private givere og næringslivet. Driften av de større, 
fast bemannede redningsskøytene koster nå rundt ti millioner kroner 
per fartøy i året. Nye skøyter finansieres for en stor del av donasjoner 
og gaver. Det statlige bidraget til Redningsselskapet er beskjedent, og 
utgjør rundt en sjettedel av våre utgifter. For å opprettholde og videreutvikle 
beredskapen langs kysten, er vi derfor helt avhengige av medlemsin-
ntekter og private gaver, bidrag, donasjoner og frivillig støtte.  

Testamentariske gaver er et kjærkomment bidrag til vårt arbeid for 
å øke tryggheten på sjøen. Gavene, enten de er små eller store, går 
uavkortet til våre fire hovedoppgaver:

Redde liv
Jobb nummer én er å redde liv på sjøen når ulykken er ute. Da 
betyr tid alt. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre vår 
responstid og øke vår beredskap. Målet er at ingen drukner langs 
Norges kyst.

Verne kystmiljøet
Det beste oljevernet er å hindre forlis. Redningsselskapet har 
raske båter med kraftig slepekapasitet. Det har avverget mange 
miljøkatastrofer langs kysten vår. Redningsselskapet utgjør en 
vesentlig del av Norges miljøberedskap til sjøs. 

Berge verdier
På havet kan selv små problemer få store konsekvenser. 
Redningsselskapet sørger for at båter som får problemer kommer 
trygt i havn. Hindrer vi forlis, hindrer vi også at store verdier går 
tapt. 

Forebyggende arbeid
Redningsselskapet driver aktivt opplysningsarbeid for å 
forebygge ulykker blant voksne og barn. Vi er også en tydelig 
stemme i samfunnsdebatten om økt sikkerhet på sjøen.
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På vår hjemmeside rs.no finner du eksempel på  
hvordan et testament settes opp.

KONTAKTPERSONER
Hvert år mottar Rednings-
selskapet små og store 
testamentariske gaver. Disse 
gavene er ofte et resultat av 
mange års innsats og sparing, 
og det er med stor respekt vi 
tenker på dem som støtter  
vårt arbeid på denne måten.

Dersom du tilgodeser Red-
ningsselskapet i ditt testament, 
er det fullt mulig å øremerke 
gaven til et bestemt formål,  
f.eks. din lokale redningsskøyte 
eller forebyggende arbeid blant 
unge.

Vi er svært nøye med å bruke 
gaven i tråd med dine ønsker.

Ta gjerne kontakt hvis du 
ønsker mer informasjon eller 
rådgivning rundt testament  
og arv. 

Hvis du velger å tilgodese  
Redningsselskapet, kan du 
benytte deg av gratis juridisk 
bistand hos vår advokat.

Advokat
Henning Alme Siebke 

Tlf: 917 76 833
E-post: henning.alme.siebke@rs.no

Markedsrådgiver
Solfrid Bøe

Tlf: 928 36 141
E-post: solfrid.boe@rs.no
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REDNINGSSELSKAPETS HOVEDKONTOR
Postboks 103
1325 Lysaker

Tlf: 06757
E-post: post@rs.no
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