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HØRING  -  UTKAST TIL LOV OM PENSJONSORDNING FOR
OPPDRAGSTAKERE
I STATLIGE BEREDSKAPS- OG FAMILIEHJEM

Fagforbundet viser til brev fra Fornyings-og administrasjonsdepartementet datert 30.01.2009.

Pensjonsordning for oppdragstakere i beredskaps-og familiehjem med kontrakt inngått med
staten v/Bufetat var et sentralt tema da kontraktene ble utarbeidet i Barne-og
likestillingsdepartementet.
Direkte medlemskap i Statens Pensjonskasse ville vært den beste løsning for oppdragstakere
i beredskaps-og familiehjem.Ut fra en fortolkning av lov om Statens Pensjonkasse er dette
dessverre umulig.Da det heller ikke er aktuelt å endre loven,var partene som utarbeidet
kontraktene, enige om at særskilt lov ville være den eneste alternative løsning.

Det fremlagte lovutkastet skal gi oppdragstakere tilsvarende rettigheter som
statstjenestemenn har etter lov om Statens Pensjonskasse.
Lovutkastet oppfyller dermed et hovedvilkår: Oppdragstakere skal i likhet med
statstjenestemenn være omfattet av Overføringsavtalen.
Fagforbundet forutsetter i den forbindelse at også tidligere medlemskap i kommunal
(offentlig) tjenestepensjonsordning medregnes,-uavhengig av om medlemskapet skriver seg
fra tidligere kommunale (offentlige) oppdrag eller ansettelsesforhold.

Fagforbundet har enkelte kommentarer til utkastet.

ADM.,!il!S

Dato:
11.03.2009

Under avsnitt 3.Standardkontrakter og 4.Nærmere om de enkelte paragrafene i
lovforslaget,jf. lovutkastets §1 i høringsbrevet,drøfter departementet hvorvidt en skal sette en
strengere grense for andre inntekter(utenom oppdraget) for oppdragstaker enn for ordinære
tjenestemenn.
Fagforbundet mener at en skal følge de samme prinsipper som gjelder for
statstjenesten.Jf.Hovedtariffavtalens punkt 1.1.4.
Normalt vil en kontrakt forutsette at oppdraget er hovedbeskjeftigelsen.(100 % stilling),med
35% av full stilling som nedre terskel.
Det kan imidlertid tenkes visse variasjoner over tid.Imidlertid er det viktig å få avklart slike
forhold ved inngåelse av kontrakten slik at oppdragstakerens behov for forutsigbarhet blir
ivaretatt.
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Fagforbundet kan også vise til at staten for sine egne ansatte har akseptert en
pensjonsgivende inntekt på inntil 1,2 årsverk.(Hovedstilling-bistilling.)
Oppdragstakere bør derfor følge de samme regler som ansatte innenfor statstjenesten.
Det samme gjelder hvilke inntekter som skal inngå i pensjonsgrunnlaget.(faste og eventuelle
variable tillegg).
Selv om oppdragstakere ikke omfattes av lov om Statens Pensjonskasse, og statens
Hovedtariffavtale og særavtaler(som regulerer pensjonsforhold,permisjoner ved fødsel
m.m.),bør slike rettigheter synliggjøres gjennom lovforarbeidene og forskrifter til loven.

Fagforbundet minner om at mange tariffbestemmelser inngått mellom partene i staten brukes
admininistrativt for ansatte i fristilte virksomheter med tilknytning til SPK. Denne praksisen
bør også følges for oppdragstakere i tillegg til selve lovverket

Aldersgrenser inngår som en del av pensjonsreformen. Fagforbundet tar derfor forbehold om
å komme tilbake til om oppdragstakere bør ha en høyere eller lavere aldersgrense. Oppdrag
som går over mange år,jf.også kriteriene for fastsettelse av aldersgrenser i
Aldersgrenseloven, tilsier at en må vurdere saken på ny på et senere tidspunkt.

Under punkt 8 Forholdet til pensjonsreformen i høringsbrevet,uttaler FAD at en vil vurdere å
la oppdragstakere, som ikke tidligere har rettigheter i fra offentlige pensjonsordninger,få
beregnet pensjonen etter nye regler. Dette er Fagforbundet uenig i. Alle oppdragstakere som
har kontrakt når loven om oppdragstakere vedtas,skal sikres lovens rettigheter. Det samme
må gjelde dagens AFP-ordning.
Fagforbundet forutsetter at oppdragstakere likebehandles med arbeidstakerne i offentlig
sektor når eventuelt nytt regelverk for offentlige tjenestepensjoner foreligger.
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