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HØRING — LOV OM PENSJONSORDNING FOR OPPDRAGSTAKERE I
STATLIGE BEREDSKAPSHJEM OG FAMILIEHJEM

Norsk Fosterhjemsforening takker for tilsendt utkast til høring.

Med vennlig hilsen
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Kopi sendes Barne- og Likestillingsdepartementet
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Vi ser på forslaget som en veldig positivt for statlige fosterhjem.
Det er et overordnet hensyn at statlige beredskaps- og familiehjem organiseres og drives for
barnas beste. Vi ser en klar sammenheng mellom barnas beste og stabile sosiale rettigheter for
fosterforeldrene, herunder en god tjenestepensjonsordning.

Vi mener det ikke er nødvendig med en strengere grense for alle typer ekstraarbeid.
Etter vår oppfatning er det viktig å si at annet arbeid ikke skal foregå til fortrengsel for
oppdraget som beredskaps- eller familiehjem. Oppdragstakeren har gjennom kontrakten sagt
fra seg muligheten til å ha andre arbeidsforhold, verv og oppdrag ved siden av sitt arbeid som
fosterhjem. Det må likevel være mulig å ha selvstendige og familiære bedrifter, hvor arbeidet
foregår hjemme og omsorgen for barna kan ivaretas på en god måte. Det samme må gjelde
forfatterhonorar m.v.

De kommunale fosterhjemmene må ikke glemmes
De kommunale fosterhjemmene må også organiseres og drives for barnas beste. Her er det
store mangler og ulikheter rundt om i landet. Også for dem er det en klar sammenheng
mellom barnas beste og stabile og sosiale rettigheter for oppdragstakerne. For at det skal bli
mulig å rekruttere et tilstrekkelig antall fosterhjem med riktig kompetanse, samt lav utskifting
og god geografisk spredning, må de kommunale fosterhjemmenes sosiale rettigheter
oppjusteres. Man må unngå for ulike varianter og forskjellsbehandling.
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