
Lov om pensjonsordning for oppdragstakere i statlige beredskaps- og 
familiehjem.  
 

§ 1. Hvem loven gjelder for  
       Loven gjelder for oppdragstakere i beredskaps- eller familiehjem som har 
oppdragsavtale med staten, og hvor følgende krav er oppfylt: 

a) staten er oppdragsgiver, 
b) oppdragstakerens arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig og 

arbeidsgiveravgiftspliktig, og  
c) oppdragstakeren i kontrakten forplikter seg til ikke å utføre annet arbeid i 

kontraktsperioden. 
       Annet arbeid kan likevel tillates i begrenset omfang når det er skriftlig avtalt med 
oppdragsgiver og ikke er til hinder for å ivareta oppdragets formål. Departementet 
kan i forskrift fastsette nærmere regler for hvor mye oppdragstakere kan arbeide i 
tillegg til den avtalte oppdragsplikten. 
       Denne lov gjelder bare for oppdragstakere som har en avtalt arbeidsgodtgjørelse 
som svarer til 35 % eller mer av heltidsstilling. 
             
             

§ 2. Definisjoner mv. 
       I denne lov menes med; 

 
1) oppdragstakere; beredskapshjemforeldre eller familiehjemforeldre som utfører 

arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste mot arbeidsgodtgjørelse, uten å være 
selvstendig næringsdrivende, og som tilfredsstiller kravene etter § 1 

 
2) oppdragsgiver; den som på statens vegne er gitt fullmakt til å undertegne 

oppdragskontrakten  
 

3) standardkontrakt; enhetlige avtaler om familiehjem eller beredskapshjem som er 
retningsgivende for individuelle kontrakter mellom oppdragstaker og staten 

 
4) fast arbeidsgodtgjørelse; den i standardkontrakt avtalte arbeidsgodtgjørelse. 

Ekstra godtgjørelse, tillegg og dekning av utgifter og lignende er ikke fast 
arbeidsgodtgjørelse. 

 
 

§ 3. Pensjonsordning 
       Oppdragstakere som omfattes av denne lov har samme rettigheter og plikter 
som medlemmer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse, men med de 
unntakene som følger av loven her.  
       Oppdragsgiver skal ivareta ansvar og plikter som er gitt arbeidsgiver etter lov om 
Statens Pensjonskasse så langt det passer. 
       Departementet kan i forskrift fastsette hvilke bestemmelser i lov om Statens 
Pensjonskasse som ikke skal gjelde for oppdragstakere. 



 
§ 4. Pensjonsgrunnlag 
        Oppdragstakernes pensjonsgrunnlag er den faste arbeidsgodtgjørelse for det 
oppdragsforhold som gir rett til medlemskap i pensjonsordningen.  
        Departementet kan i forskrift fastsette tillegg som kan inngå i 
pensjonsgrunnlaget.  
 
 
§ 5. Aldersgrense  
        Oppdragstakernes aldersgrense er lik den alminnelige aldersgrense som til en 
hver tid følger av lov 21. desember 1956 nr. 1, om aldersgrenser for offentlige 
tjenestemenn m.fl. Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. gjelder for 
øvrig så langt den passer. 
 
 
§ 6. Tidligpensjon  
        Oppdragstakere etter denne lov har rett til tidligpensjon tilsvarende avtalefestet 
pensjon i det statlige tariffområdet. 
        Departementet kan i forskrift fastsette egne vilkår om tidligpensjon for 
oppdragstakerne.  
 
 
§ 7. Administrasjon 
        Pensjonsordningen administreres av Statens Pensjonskasse. 
        Oppdragsgiver skal i samråd med Statens Pensjonskasse utarbeide 
retningslinjer for administrasjon av ordningen.  
        Departementet kan i forskrift fastsette regler for innsyn i den enkelte 
oppdragstakers kontrakter. 
   
 
  § 8. Ikrafttredelse  
        Denne loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer.  
 


