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HØRING - UTKAST TIL LOV OM PENSJONSORDNINGER FOR OPPDRAGSTAKERE I 
STATLIGE BEREDSKAPSHJEM - OG FAMILIEHHJEM 
 
 
Forbundet har fått saken til høring og oversender følgende kommentarer: 
 
Norsk Tjenestemannslag(NTL) slutter seg til Regjeringenes forslag til lov om tjenestepensjon for 
oppdragstakere i statlige beredskaps- og familiehjem.  
 
Forbundet mener det er viktig at loven trer i kraft så snart som mulig. Overføringen av ansvaret 
for hjemmene fra fylkeskommunen til staten skjedde 1. januar 2004. Mange beredskaps- og 
familiehjemmene har ”mistet” fem års opptjening i pensjonsordningen. De fleste oppdragstakere 
i statlige beredskaps- og familiehjem er kvinner, som kommer fra stillinger i offentlig sektor med 
tjenestepensjon,  før de går inn i oppdraget som beredskaps- og familiehjem. NTL mener det er 
viktig og at oppdragstakernes sosiale rettigheter blir tilnærmet lik offentlige arbeidstakeres 
rettigheter og tjenestepensjon. Dette er også et viktig likestillingstiltak. 
 
 
 
NÆRMERE OM DE ENKELTE PARAGRAFER I LOVFORSLAGET 
 
4.1.1. § 1 – HVEM LOVEN GJELDER. 
 
Med de nye standardkontraktene forutsetter Norsk Tjenestemannslag at staten betaler 
arbeidsgiveravgift for alle oppdragstakere med kontrakt som beredskaps- og familiehjem med 
staten og at alle med kontrakt som beredskaps- og familiehjem med dette oppfyller vilkåret for 
medlemskap i denne loven.          
 
Oppdragstaker har ved inngåelse av kontrakten sagt fra seg retten til å ha andre arbeidsforhold, 
verv og oppdrag ved siden av sitt arbeid som oppdragstaker, da oppdragstaker til enhver tid skal 
være tilgjengelig for barnet. I kontrakten ligger det imidlertid en mulighet til unntak fra denne 
regelen. Unntaket ligger i en faglig vurdering fra oppdragsgivers side.  
 
NTL mener det er viktig at oppdragsgiver ( Staten ved Bufetat – fagteam) vurderer om det 
arbeidsforhold, verv eller oppdrag oppdragstaker eventuelt ønsker å ha ved siden av oppdraget 



 
 

som beredskaps- eller familiehjem, kan kombineres med plikten til enhver tid å være tilgjengelig 
for barnet oppdragtaker skal ha ansvaret for. NTL mener det vil være meget vanskelig å legge 
inn i en forskrift begrensninger på type eller art av ulike verv og oppdrag som kan godkjennes av 
oppdragsgiver. Når oppdragstaker og oppdragsgiver ved inngåelse av kontrakten som 
beredskaps- og familiehjem også inngår en avtale om at annet arbeid, verv eller oppdrag kan 
skje ved siden av oppdraget som beredskaps- og familiehjem, må dette være vilkåret som 
oppfyller vilkåret for medlemskap i tjenestepensjonsordningen.   
 

 
Derfor må det være tilstrekkelig at annet verv og arbeid ikke foregår til fortrengsel for oppdraget 
som beredskaps- eller familiehjem. 
 
 
Når oppdragstaker og oppdragsgiver ved inngåelse av kontrakten som beredskaps- og 
familiehjem også inngår en avtale om at annet arbeid, verv eller oppdrag kan skje ved siden av 
oppdraget som beredskaps- og familiehjem, må dette være vilkåret som oppfyller vilkåret for 
medlemskap i tjenestepensjonsordningen.   
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