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

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund — Stat (YS Stat) viser til høringsbrev av
30.01.09 vedr. overnevnte.

Noen av oppdragstakerne har tidligere hatt medlemskap i KLP. Pensjonsordningen
som nå foreslås innført for oppdragstakere tilsvarer i hovedtrekk denne ordningen.
Ordningen foreslås iverksatt ved etablering av tilleggslov til lov om Statens
Pensjonskasse. Alternativt omtales en nettoordning etter innskuddspensjonsloven.
Departementet konkluderer deretter med at en ordning tilsvarende Statens
Pensjonskasse er den eneste reelle løsningen. Dette er noe YS Stat er enig

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 Stat 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." YS Stat deler også denne oppfatningen. På den annen side er
det slik YS Stat ser det viktig å sikre at flest mulig forblir arbeidstakere i
arbeidsmiljølovens forstand, og vi forutsetter derfor at en oppgradering og
anerkjennelse av oppdragstakeres rettigheter ikke fører til at de med regulære
arbeidskontrakter med tilsvarende arbeidsoppgaver tvinges over på kontrakter for å
få bedre vilkår. Vi har i den senere tid erfart at våre medlemmer på regulære
arbeidsavtaler opplever å få dårlig lønnsmessig uttelling i lokale forhandlinger.
Resultatet er blitt at personer på kontrakter har rykket fra dem lønnsmessig. Dette er
en  uønsket  utvikling som  ikke må  få  fortsette.
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Sektor Stat (YS Stat)

Nærmere til de enkelte paragrafer

Til § 1 — Hvem loven gjelder 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 Stat er av den oppfatning at det vil være
unaturlig å ikke også la fosterhjemsforeldre som kun har avtale med konimuner nyte
godt av pensjonsordningen gjennom denne loven. Vi vil derfor henstille til at også
disse får muligheten til å omfattes av ordningen.

Når det gjelder muligheten til å ha annet arbeid ved siden av, anser YS Stat det
tilstrekkelig for å komme inn under loven at slikt arbeid ikke foregår til fortrengsel for
oppdraget som beredskaps- eller familiehjem. Det må ikke bli slik at personer som
påtar seg oppdrag som familie- eller beredskapshjem fratas den mulighet som andre
har til å ha andre inntekter fra for eksempel tilleggsverv, mindre omfattende
deltidsstillinger, honorar osv. Slik vi ser det må man kunne se bort fra inntekter fra
primærnæring, forfatterhonorar m.v.

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

Forholdet til Pensjonsreformen
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
pensjonsordninger i sin helhet vil få sin pensjon beregnet etter nye regler. Etter vårt
syn er det ikke nødvendig å skille mellom nye medlemmer av SPK og nye
oppdragstakere som omfattes av ordningen. Vi vil derfor fraråde at det tas et slikt
forbehold.

Utover dette har YS Stat ingen merknader til forslaget.
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