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Høringssak  -  Utkast til lov om pensjonsordning for oppdragstakere i
beredskaps- og familiehjem

Det vises til departementets høringsbrev av 30.01.09.

Statens Pensjonskasse (SPK) vil innledningsvis påpeke at de reelle hensyn bak
ordningen tiltres, og at vi også er enig i at fremgangsmåten må være å vedta en
tilleggslov til SPK- loven, slik det legges opp til. SPK vil i det følgende peke på
noen momenter som bør finne sin a,,Waring før loven vedtas

2. Ansvar for ra orterin m.m..

Det spesielle med denne pensjonsordningen er særlig at det ikke foreligger et
regulært arbeidstaker- arbeidsgiverforhold. Det er imidlertid svært viktig for SPK å
kunne forholde seg til et ansvarlig subjekt som ivaretar arbeidgiverfunksjonene.

Det legges til grunn i høringsnotatet at BUF- etat skal inneha den samme rolle vis a
vis SPK som om de var arbeidsgiver. Herunder at det påhyller BUF- etat å trekke
oppdragstakers innskudd, samt betale premie, jf. § 3 annet ledd. For SPK vil det
også være en fordel om arbeidsgiverfunksjonen blir koordinert via et sentralt og
ansvarlig ledd i BUF- etat.
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I utkast til loven § 7 annet ledd er det beskrevet at: "Oppdragsgiver skal i samråd
med Statens Pensjonskasse utarbeide retningslinjer for administrasjon av
ordningen." Vi mener at det er mer treffende dersom det formuleres at "Statens
Pensjonskasse skal i samråd med Oppdragsgiver utarbeide retningslinjer for
administrasjon av ordningen." Dette på grunn av at SPK er nærmest til å diktere de
relevante opplysninger som må gis av oppdragsgiver, i hvilken form og på hvilket
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tidspunkt. Det vises også til paragrafens første ledd hvor det fremgår at
pensjonsordningen administreres av SPK.

Et annet alternativ, og for SPK et foretrukket alternativ, er at det blir fastsatt i
forskrift nærmere bestemmelser om hvordan ordningen skal administreres.

3. Be dnin en av standardkontrakter

Det er ikke idart for SPK om tanken er å knytte standardkontraktene direkte til
vilkår for medlemskap i pensjonsordningen Er det i så fall meningen at det skal
legges inn kontrollrutiner for dette? Vi legger imidlertid til grunn at det ikke er
hensikten å innføre noe formkrav for å oppnå pensjonsrettigheter, men snarere å
sikre at at oppdragsforholdet må være presist angitt, og fylle de objektive kriterier
som fremgår av loven m/forskrifter.

4. Hvem omfattes av o dra savtalen

Det er noe uklart for SPK om flere personer i beredskapshjem skal kunne omfattes
av ordningen, i tilfeller hvor det er mer enn en omsorgsperson. Dette kommer
særskilt på spissen hvor ingen av omsorgspersonene har fast arbeid annetsteds, eller
driver egen næringsvirksomhet, men hvor det foreligger en type kombinert
livsopphold som nevnes i høringsbrevets pkt 4.1.1. fjerde avsnitt. Dette bør
avklares og presiseres.

En tilstøtende problemstilling som bør belyses er om opptjening skal skje med
tilbakevirkende kraft, regnet fra det tidspunkt Staten overtok de aktuelle
beredskapshjem/ familehjem.

Det bør også presiseres at tariffavtaler og tariffavtalers besternmelser ikke kommer
til anvendelse. Dette gjelder også de bestemmelser i SPK loven som knytter
rettigheter og plikter til de til enhver tid gjeldende tariffavtaler.

5. Forholdet til Overførin savtalen

I merknadene til forslaget er det lagt til grunn at Overføringsavtalen vil komme til
anvendelse for ordningen og vi forstår det slik at det er ønskelig. SPK deler ikke
umiddelbart den oppfatning at Overføringsavtalen vil komme til anvendelse slik
forslag til regler er utformet. Lov om pensjonsordning for oppdragtakere i statlige
beredskaps- og familiehjem gir ikke oppdragstakerne medlemskap i SPK, men "de
samme rettigheter og plikter" som medlemmer av SPK, jf. § 3 første ledd.
Pensjonsordningen er imidlertid en annen enn SPK, jf lovens ordlyd. En
pensjonsordning blir som kjent med i Overføringsavtalen iht overenskomst om
dette, jf SPK- loven 46. Denne problemstillingen bør etter SPKs syn utredes
nærmere.
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• K rt om finansierin ssiden

De pensjonsrettigheter som opparbeides i pensjonsordningen og utgiftene til
pensjonsordningens administrasjon skal finansieres ved pensjonspremier.
Oppdragstakerne skal for den tid de får arbeidsgodtgjørelse betale et
pensjonsinnskudd på 2 % av arbeidsgodtgjørelsen til pensjonsordningen. Den del
av utgiftene som ikke dekkes av medlemsinnskuddet på 2 % skal dekkes over
arbeidsgivers budsjett. Beregningen av premien skal skje etter forsikringstekniske
prinsipper og ut fra et beregningsgrunnlag som er godkjent av departementet.
Departementet kan gi nærmere regler om beregning og innbetaling av premie.

I tillegg kan det legges inn en setning om at paragraf 18 i lov om Statens
Pensjonskasse også gjelder her så lenge noe annet ikke er bestemt i lov om
pensjonsordning for oppdragstakere i statlige beredskaps- og familiehjem.

7. Forskelli e tolknin ss ørsmål

Hensikten er at oppdragstaker skal ha omsorgsarbeidet som heltidsbeskjeftigelse.
Det er derfor presisert at man som utgangspunkt ikke kan ha annet levebrød.

I § le benyttes begrepet "arbeid". SPK mener at dette ikke nødvendigvis blir
dekkende. Det går ikke klart fram om næringsvirksomhet omfattes, for eksempel i
form av enkeltpersonforetak. Den ektefelle/samboer som er oppdragstaker kan
også tenkes å jobbe ulønnet gjennom aksjeselskap som fullt ut eies av den andre
ektefelle/samboer. Utbytte tas ut på eierens hånd, eller blir liggende som verdi i
selskapet. Etter SPKs oppfatning bør en forhindre mulige misforståelser ved for
eksempel at begrepet "arbeid" legaldefmeres, eller at det hvertfall sies noe mer om
dette i forarbeidene. Det bør også presiseres at det ikke finnes "deltids stilling" i
dette systemet, slik at alle som har oppdragsavtale anses som fulltidsarbeidende.

Et annet eksempel som bør nevnes særskilt er SPK loven § 29. Dersom denne
kommer til anvendelse, vil det oppstå uklarheter når oppdragstaker anses for å være
i tjeneste. Vil vedkommende anses for å være "i tjenesten" hele døgnet, eller
knyttes dette opp mot faktiske oppgaver?  I  denne forbindelse kan det også  nevnes
at det må vurderes om oppdragstakerne skal innfases i yrkesskadeordningen, og
således gis samme rettigheter som arbeidstakere i BUF- etat.

8. Bruk av forskrift som runnla f r å be rense retti heter

En annen mer generell bemerkning er at derogasjonsbestemmelsen i § 3 siste ledd
synes noe vid. De bestemmelser som ikke skal gjelde bør etter SPK sin oppfatning
vurderes unntatt ved lov, ikke ved forskrift.

I forarbeidene til ny offentlighetslov (NOU 2003:30) uttaler Justisdepartementet
seg om dette tema:
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"Den holdning man bør ha til spørsmålet om at loven suppleres gjennom forskrift, må variere etter enkelte

sentrale kritener, avhengig av hva som skal reguleres i forskrifter.

For det første må man skille mellom de situasjoner hvor det åpnes for å utfylle lovens bestemmelser gjennom

forskrift (delegasjon), og hvor det på tilsvarende måte åpnes for unntak fra loven (derogasjon). Det er grunn til å

være mer varsom med regler som hjemler derogasjon enn med regler som bare hjemler delegasjon. Ved

derogasjon er det likevel nødvendig å skille mellom de situasjoner hvor forskriften utvider rettighetene i form av

økt offentlighet, og hvor forskriften innskrenker rettighetene ved å gi hjemmel til redusert offentlighet."

Statens Pensjonskasse er av den oppfatning at de betenkeligheter som
Justisdepartementet her pekte på i forbindelse med offentlighetsloven, også gjør
seg gjeldende på det pensjonsjuridiske område. Særlig gjelder dette i den grad det er
tale om å innskrenke rettigheter.

9. Hørin - forskrift

Vi forutsetter at det blir en egen høringsrunde om forslag til regler som skal gis i
forskrift.

10. Administrative økono •ske konsekvenser

Systemendringer — det antas at SPK må lage ny kode for ny pensjonsordning og
hvilke regler som skal gjelde her. Dette betyr at det må nedsettes en arbeidsgruppe
som utarbeider dette. Dette betyr utgifter, både mht IT-kostnader og menneskelige
ressurser. I tillegg må internettbasert og ev. annen informasjon utarbeides. Dette vil
også kreve sitt.

Det er vanskelig å si noe om nivået, men det er viktig at departementet er klar over
de administrative konsekvenser. Dersom det ikke er mulig å samle rapportering i ett
sentralt ledd i BUF etat vil det nok kreve enda mer ressurser fra SPKs side.

I tillegg blir det aktuarielle og regnskapsmessige utfordringer i forbindelse med
premieberegning. Dette betyr at det er påkrevet med adekvate overføringer for å
løse disse utfordringene.
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11. Lovens ikrafttredelse

Det er foreslått at loven trer i kraft straks. Det er en rekke forhold som må på plass
for å etablere ordningen. SPK forutsetter at det gis tidsrammer som muliggjør at
SPK kan håndterer ordningen fra ikrafttredelse. Vi ønsker å komme tilbake til
dette.

une Fiif6ff 01 ,Jensen
juridisk direktør ' ra gl-ver
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