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VEDRØRENDE HØRING OM UTKAST TIL LOV OM PENSJONSORDNING
FOR OPPDRAGSTAKERE I BEREDSKAPS- OG FAMILEHJEM

Det vises tit Fornyings- og administrasjonsdepartementets brev datert 30. januar 2009
vedrørende utkast tit lov om pensjonsordning for oppdragstakere i beredskaps- og
familiehjem, med høringsfrist 13. mars 2009. HSH var ikke oppført som mottaker av denne
høringen. I den antedning viser vi til telefonsamtate av 16.mars 2009 med
avdelingsdirektør Bernhard Caspari hvor det ble avklart at HSH skutle vært på listen, og
leverer derfor høringen etter at fristen er gått ut.

HSH representerer 12 700 virksomheter som samtet sysselsetter over 173 000 ansatte
innenfor bredden av handel og private tjenesteytende næringer.

Blant HSHs virksomheter er det flere som teverer barnevernstjenester i Norge. Dette er
virksomheter som tit sammen representerer en tang tradisjon og bred erfaring innen
barnevernet. Her kan nevnes Frelsesarmeen, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Stiftelsen
Kirkens Sosiattjeneste, Norske Kvinners Sanitetsforening m.ft. Sammen med disse
virksomhetene har HSH hatt jevntig dialog både med statsråden og departementet og
drøftet ulike utfordringer i barnevernet.

Departementet har i høringen "Utkast til lov om pensjonsordning for oppdragstakere i
beredskaps- og famitiehjem" bedt om innspill på forslaget om å gi
foreldre/oppdragstakere i beredskaps- og familiehjem samme pensjonsordning som
statsansatte.

HSH er positive til at man ser på rammevitkårene for barnevernstjenesten, men mener at
det blir for smalt å bare ta en del av denne tjenesten, beredskaps og familiehjem, og
tage en særlov om pensjon for disse. Da staten overtok ansvaret for barnevernet var en

av årsakene at det i større grad skulte være ett barnevern i Norge. Barn, ungdom og
foreldre skutte få mer tikeverdig hjelp uavhengig av bosted. Dette kan vi ikke se at man
oppnår med å tovregutere et viktig rekrutteringsvitkår for kun en det av barnevernet.
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HSH mener det er viktig med et bredt barnevernstilbud hvor det bør legges tit rette for at
alle typer tiltak for barn i barnevernet som institusjon, fosterhjem og beredskapshjem
gjøres best mulig. HSH mener derfor at det vit være riktig å se på rekrutteringsvilkårene
for alle ansatte i hele barnevernstjenesten under ett, slik at man også vurderer
fosterhjem og barnevernsinstitusjoner samtidig med oppdragstakere i beredskaps- og
familiehjem. I høringen heter det: "For at det skat bli mulig å rekruttere et tilstrekkelig
antall beredskaps- og familiehjem, med riktig kompetanse og titstrekkelig erfaring, samt

lav utskiftning og god geografisk spredning, må oppdragstakernes sosiale rettigheter være
tilnærmet lik offentlige arbeidstakeres rettigheter. For å oppnå dette, bør det innføres en
egen pensjonsordning for denne gruppen".

Slik HSH forstår denne høringen vil forstaget kun omfatte statlige beredskaps- og
familiehjem. Dette vil kunne medføre et konkurransefortrinn for staten stik at andre
aktører med samme behov for å rekruttere kompetente personer vit kunne tape i
konkurransen fordi de ikke kan tilby samme vilkår. HSH er i den antedning kjent med at
Oslo kommune, som ikke har statlige beredskaps- og familiehjem, i disse dager har
anbudskonkurranse for ideette/private familiehjem.

HSH er kjent med at det innen barnevernet har vært vansketig å rekruttere fosterhjem. I
den antedning vises til møte med statsråden i Barne- og likestillingsdepartementet i mai
2008 hvor det bte tatt opp behovet for å se på rekrutteringsvilkår for disse, btant annet
pensjonsordning. Dette møtet ble fulgt opp av brev til Barne- og
likestillingsdepartementet av 26.mai med en oppsummering hvor dette ble gjentatt.
Brevet følger vedlagt.

De fleste av HSHs virksomheter som leverer tjenester innen barnevern i dag titbyr en
offentlig tik pensjonsordning, men stik at dette ikke kompenseres fullt ut av
oppdragsgiver. Dette er en økonomisk utfordring som bare har økt i omfang for våre
virksomheter spesielt etter at barnevernet er satt ut på anbud.

HSH finner det riktig å vise til brev fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) av
17.juni.2008 vedrørende kjøp av barnevernsplasser fra ideelle organisasjoner.
I dette brevet understreker Bufdir, etter føringer fra Barne- og likestitlingsdepartementet,
at man gjennom sine anskaffelser ønsker å legge til rette for stabilitet for barn og unge i
institusjon herunder rammebetingelser for institusjonens drift og opprettholdetse av gode
fagmiljø.

HSH har derfor følgende kommentarer til forstaget:
1. HSH mener det er uheldig at det innføres en særlov for å sikre en liten gruppe

fritansere (beredskaps- og familehjemsforeldre) som har oppdrag for staten betydelig
bedre pensjonsvilkår enn andre frilansere etters vit få.

2. HSH mener at det vit være naturtig å se på om hele barnevernet skulte ha sin
pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, for på den måten å få like vilkår for hele
tjenesten.



3. HSH mener denne loven kan virke konkurransevridende ved at staten for en det av en
barnevnernstjenesten lovfester pensjon i SPK for fritansere, mens ansatte i
virksomheter som leverer andre barnevernstjenester ikke får medlemskap i SPK.

Vennlig hilsen
HSH

Kim Nordlie

direktør

Vedlegg

Trine-Lise Wefald
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Møte mellom private ideelle barnevern og Statsråd Anniken
Hvidtfeldt hos HSH 5. mai 2008 - oppsummering/oppfølging

HSH vit takke for et konstruktivt og hyggetig møte med Statsråden 5. mai
2008.

Vi tillater oss kort å oppsummere hovedpunktene fra innteggene som ble holdt
på møtet, og ser fram tit tilbakemelding fra Statsråden.

Inntederne fra det private ideelle barnevernet representert med
Frelsesarmeen i Norge, Stiftetsen Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Kirkens
Sosialtjeneste og Norske Kvinners Sanitetsforening la vekt på følgende i sine
inntegg:

• Behov for langsiktige avtater som gjør det mulig å ha fokus på
primæroppdraget: Barna og ungdommene

• Avtater med det offentlige som sikrer inntekt for drift av atte plasser i
institusjonen

• Behov for tydelige føringer/signater fra BUFDIR om at regionene også
kan/skat benytte private ideette aktører i fosterhjemsarbeidet

• økonomiske rammer til ettervern- uavhengig av bosted
• Oppmuntre andre regioner tit å samarbeide etter modell fra region

vest.

Da staten overtok barnevernet var en av grunnene at det i større grad skulte
være ett barnevern i Norge. Barn, ungdom og foreldre skulte få mer likeverdig
hjelp uavhengig av bosted. Denne intensjonen ble oppfattet positivt.
Erfaringene så langt kan tyde på at resultatet har vært motsatt.
Barneverntedere fra de forskjellige regionene melder om svært utik praksis
for samarbeid, forhandlinger og forståelse for de privates ideettes situasjon
både fra regionen og fagteamenes side. Det meldes også om store utikheter
innen den enkette region. Utikheten synes større nå enn da fylkeskommunene
hadde ansvaret.

Når det er sagt er det likevel viktig å trekke frem de positive erfaringer man
har gjort i Region Vest med etablering av Samarbeidsforum med de private
ideette. Erfaringene de private ideette har gjort her er veldig gode, og man
opplever at dette samarbeidet kommer barna tit gode.



HSH vit også påpeke muligheten av å benytte de fosterhjemmene som
eksisterer i privat ideett regi. I den sammenhengen mener også vi at
fosterhjemsarbeidet bør få hevet status blant annet for å kunne rekruttere
ftere. Det kan gjøres ved å bedre opplæringen, innføre pensjonsrettigheter
med mer. I den sammenhengen vises tit Fosterhjemsforeningens forstag for å
heve status og interesse for fosterhjemarbeid.

Det er fortsatt mange utfordringer for barnevernstjenesten. En av de store
utfordringer er at mange av barna som i dag er i institusjon er såkatte
"atferdsbarn" , og er svært kostbare for kommunene når opphotdet på
institusjon avsluttes.

HSH vit påpeke viktigheten av at kommunene titrettetegger et egnet tilbud i
hjemkommunen. Dette er svært vansketig for mange kommuner, og kommer i
konkurranse med andre oppgaver kommunene er satt tit å løse. En mulig måte
å løse dette på er å øremerke midter fra staten tit disse barna.

HSH vit også peke på muligheten tit å forhandle og inngå avtater sentratt, for
å sikre likebehandling og profesjonalitet. Modetten krever imidtertid en
grundig kunnskap om den enkette regions behov, og hva den enkette region
kan titby.

HSH er på vegne av sine virksomheter opptatt av at best mulig barnevern, og
ønsker gjerne å være en bidragsyter i utviktingen av dette. Vi håper at
Statsråden kunne tenke se å benytte seg av den kunnskapen våre
virksomheter innen fettet besitter, og håper på et videre samarbeid om
dette. Vi ser fram tit tilbakemelding på dette, samt de punkter som ble tatt
opp av våre virksomheter med Statsråden.

Venntig hi tsen
HSH

Torbjørg Aalborg
Direktør
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