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Høring — Utkast til lov om pensjonsordning for oppdragstakere i
statlige beredskaps- og familiehjem

Innledning
Departementet peker i sitt høringsbrev på den klare sammenhengen mellom det å ha
"stabile og sosiale rettigheter for oppdragstakere, herunder en god
tjenestepensjonsordning," og muligheten for å rekruttere et tilstrekkelig antall
beredskaps- og familiehjem med riktig kompetanse og tilstrekkelig erfaring. Denne
sammenhengen er noe YS vil understreke som helt grunnleggende viktig.

Departementet fremholder videre at "pensjonsordningen bør være likeartet for
oppdragstakere" og arbeidstakere,"slik at man unngår ulike varianter og
forskjellsbehandling." Også dette er en oppfatning YS deler.

YS støtter videre den løsning departementet har valgt når det gjelder hvilken type
pensjonsordning denne gruppen skal ha. En tilleggslov som gir rett til en tilsvarende
pensjon som i statens pensjonskasse er det beste alternativet.

Til 1 — Hvem loven 'elder for
Departementet forutsetter i pkt 4.1.1 bl.a. at staten må være oppdragsgiver for at
oppdragstaker skal kunne nyte godt av pensjonsordningen gjennom den foreslåtte
loven. Der de regionale Bufetatkontorene er oppdragsgivere på vegne av staten vil
således loven komme til anvendelse. YS har vanskelig for å se at ikke de samme
hensyn gjør seg gjeldende for de som har avtale direkte med kommuner som for de
som har staten som oppdragsgiver. Vi mener derfor at også disse bør omfattes av
samme ordning.

Når det gjelder muligheten til å ha annet arbeid ved siden av, mener YS at det
sentrale er at oppdragstaker har tilstrekkelig tid til å ivareta oppdraget. Det bør derfor
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i utgangspunktet være tilstrekkelig at slikt arbeid ikke foregår til fortrengsel for
oppdraget som beredskaps- eller familiehjem.

Vi kan ikke se at det er grunnlag for å vurdere primærnæringer, forfatterhonorar m.v.
på annen måte enn andre næringer, det må uansett kreves at arbeidet ikke foregår til
fortrengsel for oppdraget. En inntektsbegrensning oppfattes som lite fornuftig idet det
er svært stor forskjell på hvor mye tid forskjellige personer bruker på å tjene 1G. En
begrensning på en viss % av full stilling vil være en bedre regulering, men det vil i
mange tilfeller medføre vanskelige skjønnsavgjørelser, typisk i forbindelse med
primærnæringer, forfatterhonorar m.v..

Forholdet til overførin savtalen
Med rettigheter tilsvarende medlemmene i Statens Pensjonskasse vil også
oppdragstakere omfattes av Overføringsavtalen. Dette finner YS naturlig og riktig.

Forholdet til Pens'onsreformen
YS finner det naturlig med en likebehandling av medlemmer av SPK og
oppdragstakere som omfattes av ordningen. Vi anser det unaturlig å ta forbehold i
loven om at oppdragstakere som ikke har tidligere rettigheter i offentlige
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