
 Fosterhjemskontakt 1/13  37

Rettigheter

Fosterforeldres	manglende	 
sikkerhetsnett
Mange fosterforeldre blir pensjonstapere fordi de mangler rettigheter 
som arbeidstakere. Dette er et problem for eksisterende fosterforeldre, 
men også for rekrutteringen av nye fosterhjem. I ytterste konsekvens 
går det ut over fosterbarna. Hva dreier dette problemet seg om, og 
hvordan kan fosterforeldre, barnevernstjenesten og Norsk 
Fosterhjemsforening bidra til gode løsninger?

• Av Åse L. Larsen. redaktør

Pensjonsrettigheter er viktig for voksne 
flest, noe som all fokus på temaet viser. 
Dette fokuset bidrar ytterligere til at 
det oppleves urettferdig for de grupper 
som kommer dårligst ut når pensjons-
alderen inntreffer. En slik gruppe er 
fosterforeldre. 

Man kan få inntrykk av at det 
viktigste for nordmenn for tiden er 
retten til en god pensjon når man 
forlater arbeidslivet. Det er et hett 
tema i media og det er også et frekvent 
samtaleemne rundt omkring på 
arbeidsplasser og i det private rom. 
Temaet har vært aktuelt noen år mens 
arbeidet med å få på plass en pensjons-
reform har foregått. Arbeidet med 
pensjonsreformen er nå avsluttet og vi 
har fått ny folketrygd. Fokuset på 
pensjonsrettigheter har ikke avtatt 
etter at den nye folketrygden ble 
innført 1.1.2011, snarere tvert imot.

Pensjonsreformen ble iverksatt for å 
sikre et pensjonssystem som kan 
overleve, også i framtiden når det blir 
langt flere pensjonister enn i dag. 
Gjennom det nye pensjonssystemet 
kom det nye regler for pensjonsopptje-
ning. De viktigste endringene var 
innføring av regelen om at alle års 
innsats i arbeidslivet skulle telle, ikke 
bare de 20 beste årene slik det hadde 
vært tidligere. Det ble også innført en 
regel om levealdersjustering fordi det 
forventes at vi lever lenger, samt 

fleksibelt uttak av pensjon fra 62 til  
75 år. Pensjonen skulle nå kunne tas 
ut gradert, og i en kombinasjon av 
arbeid og pensjon. Med dette skulle 
folketrygden som ble innført i 1967, 
fortsatt kunne være et sikkerhetsnett 
for folk i pensjonsalder.

Folketrygd og tilleggspensjon
Alderspensjon fra folketrygden er en 
rettighet etter bestemte regler. Det 
kommer an på hvor mange år du har 
bodd i Norge, og hvilken opptjening 
du har hatt gjennom livet. Full 
opptjening tilsvarer 40 år. Du får 
pensjonsopptjening når du er i arbeid, 
men enkelte ytelser fra folketrygden 
regnes også som pensjonsgivende 
inntekt. I tillegg kan du få pensjon for 
perioder med ulønnet omsorgsarbeid. 

Det er ikke bare gjennom folketryg-
den man oppnår pensjonsrettigheter. 
Arbeidsgivere ble for noen år tilbake 
lovpålagt å spare for sine arbeidstakere 
gjennom en tvungen spareordning. 
Denne tilleggspensjonen ble kalt 
tjenestepensjon. Det er to hovedtyper 
tjenestepensjon: ytelsesbasert og 
innskuddsbasert pensjon.

Den mest vanlige formen for tjen-
estepensjon kalles innskuddsbasert 
pensjon. Ved innskuddspensjon setter 
arbeidsgiver inn en fast prosent av 
lønna på en konto hver måned. 
Omtrent halvparten av dem som har 
innskuddspensjon har en minimums-
ordning. Det innebærer at arbeidsgiver 

setter inn to prosent av 
lønna hver 

måned. De 
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med de beste ordningene har innskudd 
på fem prosent av brutto lønnsinntekt, 
men med et tak. 

Innskuddsordningene ligner på 
vanlig fondssparing der du kan gå inn 
og sjekke saldoen på dine aksjer. Det  
er opp til den ansatte om pengene  
skal plasseres i aksjer med lav, middels 
eller høy risikoprofil. Dersom du  
ikke foretar deg noe, blir pengene 
plassert i aksjer som arbeidsgiver 
bestemmer, vanligvis med middels 
risikoprofil. 

Innen privat sektor er det over en 

million nordmenn som har innskudds-
basert pensjon som sin tilleggspensjon.

Såkalt ytelsesbasert pensjonssparing 
er en ordning som gjelder alle ansatte i 
offentlig sektor samt rundt 350.000 i 
privat sektor. Ved en slik ordning er 
man sikret en prosentandel av slutt-
lønna i pensjon, for eksempel 66 
prosent av lønna men med fratrekk av 
folketrygd. Denne type pensjonsspa-
ring vil fra 1. januar 2014 kunne bli 
erstattet med produkter som minner 
om innskuddsordningen. Nylig la 
Banklovkommisjonen fram sine forslag 

til regler for hvordan overgangen 
mellom ytelsesbasert pensjon og de 
nye tjenestepensjonsproduktene kan 
foregå.

Både etableringen av ny folketrygd 
og omlegging av den framtidige 
tjenestepensjonsordningen får konse-
kvenser for folk flest, og det er viktig å 
sette seg inn i hvilke konsekvenser det 
vil ha for din framtidige pensjon.  

Konsekvenser for 
fosterforeldre
De største problemene rundt pensjons-
rettigheter for fosterforeldre skjer den 
dagen de trer ut av arbeidslivet for 
kortere eller lengre tid for å ta seg av 
sitt fosterbarn. Så lenge de nye pen-
sjonsreglene sier at alle år skal telle når 
man får beregnet sin pensjon, betyr det 
at fosterforeldre mister opptjening til 
alderspensjon gjennom folketrygden 
de årene de er ute av arbeidslivet.  Før 
gjorde det ikke nødvendigvis så mye 
om man mistet noen år så lenge man 
kunne velge seg ut de 20 beste årene. 
Det er derfor en stor utfordring for 
fosterforeldre som går ut av arbeids-
livet at alle år skal telle. Dette får 
spesielt konsekvenser for dem som er 
født etter 1963 fordi de bare får 
pensjon etter den nye ordningen. Jo 
flere år ute av arbeidslivet, jo større blir 
den økonomiske konsekvensen. 

Dersom fosterforeldre trenger å bli 
frikjøpt fra sitt arbeid, sier reglene at 
de kan få permisjon for inntil tre år 
fordelt på begge fosterforeldrene. Når 
fosterforeldre blir frikjøpt sin stilling i 
en bedrift, trer de ut av sin status som 
arbeidstakere og blir per definisjon 
frilansere. Dette utgjør en stor forskjell 
og fører til at de ikke er sikret tilleggs-
pensjon. 

På grunn av nye opptjeningsregler 
for folketrygden og manglende 
tilleggspensjonsordning, kan fosterfor-
eldre fort ende opp som pensjons-
tapere den dagen de når pensjonsalder. 
Etter omleggingen av folketrygden og 
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nye ordninger for tjenestepensjon, blir 
folk oppfordret til å ta egne grep om 
sin pensjonssparing. Norsk Foster-
hjemsforening oppfordrer fosterforel-
dre til å sette i gang private tiltak for å 
sikre sin pensjonsalder. 

Det er en viktig sak for Norsk 
Fosterhjemsforening at fosterforeldre 
ikke blir pensjonstapere eller mangler 
sikkerhetsnett på andre økonomiske 
områder. Foreningen har derfor 
iverksatt diverse tiltak for å bidra til å 
løse pensjonsproblemet for fosterforel-
dre.

Foreningens rolle
Norsk Fosterhjemsforening har inngått 
et samarbeid med Storebrand om 
privat pensjonssparing for sine med-
lemmer. Det innebærer at de tilbys 
sparing på samme vilkår som ansatte i 
bedrifter. Produktet som tilbys gjen-
nom Storebrand kalles Ekstrapensjon. 
Det er informert om dette gjennom et 
brev som er sendt våre medlemmer, 
samt i artikkel i  Fosterhjemskontakt 
4/12. 

I tillegg har foreningen arrangert et 
frokostmøte for barnevernsansatte der 
pensjon for fosterforeldre var tema (se 
artikkel på side 34). På dette møtet ble 
det presisert at det ikke er meningen at 
Norsk Fosterhjemsforening skal overta 
det ansvaret som det offentlige har i 
saker som angår fosterforeldres 
manglende rettigheter.  Det skal 
derimot være et tilbud til foreningens 
medlemmer i påvente av at det blir 
funnet gode løsninger fra det offent-
lige. Det handler også om andre 
rettigheter som fosterforeldre mangler, 
for eksempel yrkesskadeerstatning, 
ulykkesforsikring, uføredekning, 
arbeidsavklaringspenger og sykepen-
sjon. Også her vil foreningen arbeide 
for å finne gode løsninger.

Det er Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD) 
som er øverste myndighet for barne-
verns- og fosterhjemsfeltet. Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) har det utøvende ansvaret for 
det statlige barnevernet. De statlige 
fosterhjemmene er fra 2010 sikret 
pensjonsrettigheter med Lov om 
pensjonsordning for oppdragstaker i 
statlige beredskaps- eller familiehjem. 
Det kommunale barnevernet, som har 
det utøvende ansvar for ca 90 prosent 
av alle fosterhjem, har egen råderett. 
Det eksisterer derfor mange ulike 
løsninger på pensjonsproblemet rundt 
omkring i vårt land. 

Barnevernets rolle
Mange barnevernstjenester har tatt 
kontakt med Norsk Fosterhjemsforen-
ing og etterspurt råd om hvordan de 
kan forholde seg til temaet pensjons-
sparing for fosterforeldre. De ønsker 
klar beskjed om hva de kan foreta seg 
for å bidra til at et betent tema ikke 
ender opp som konfliktfylte forhold 
mellom dem og fosterhjemmene. De 
forstår at dette i ytterste konsekvens 
kan gå ut over fosterbarna.

Når fosterforeldre regner på hva de 
taper i pensjonsopptjening, vil de fleste 
som har gått ut av arbeidslivet for 
kortere eller lengre tid, finne ut at 
totalsummen hadde blitt høyere ved å 
være i det ordinære arbeidslivet - det 
vil si at de taper økonomisk på å være 
fosterforeldre. Mange mener at dette 
best kan løses ved at barnevernstjenes-
ten gir dem kompensasjon for dette 
tapet. Men siden fosterforeldre ikke er 
å regne som ansatte, men frilansere, 
har ikke barnevernstjenesten et slikt 
ansvar. 

Mange barnevernstjenester har 
likevel innsett at temaet pensjon må få 
lov til å være like viktig for fosterforel-
dre som for folk flest, og at det faktisk 
er slik at mange fosterforeldre må ta 
penger av egen lomme for å få de 
rettigheter som er så viktige for andre i 
samfunnet. 

Problemet for barnevernstjenester 
som vil kompensere for fosterhjemme-

nes tap, er at fosterforeldre ikke er en 
ensartet gruppe. Mens saksbehandler 
har behov for å få oppgitt et bestemt 
beløp å forholde seg til for å kompen-
sere for fosterforeldres tap, så finnes 
det ikke et slikt beløp. Det er rett og 
slett vanskelig å lage et felles regelverk 
for fosterforeldre fordi de har så 
forskjellig utgangspunkt. 

Det finnes likevel måter å gjøre 
dette på. Det beste er å sette opp 
individuelle regnestykker ut i fra hva 
den enkelte taper. Dette kan danne 
grunnlag for fosterforeldres forhand-
linger med barnevernstjenesten om en 
kompensasjon. Hvis det er vanskelig å 
regne fram et bestemt beløp, kan 
barnevernstjenesten dekke det som 
fosterforeldre betaler for en privat 
pensjonsordning.  Det kan enten skje 
ved en økt utgiftsgodtgjørelse eller ved 
at barnevernstjenesten betaler giroen 
som fosterforeldre får fra Storebrand, 
eller andre, i sin pensjonssparing.

Det første viktige steget for å finne 
løsninger på fosterforeldres manglende 
rettigheter knyttet til deres foster-
hjemsarbeid, er erkjennelsen av at de 
ikke er kravstore, men at det dreier seg 
om rettigheter som folk flest er opptatt 
av. Med en anerkjennelse som grunn-
lag kan vi finne gode løsninger på 
problemet med fosterforeldres man-
glende sikkerhetsnett.

Kilde: Diverse møter med Storebrand 
og Frokostmøte om pensjon hos Norsk 
Fosterhjemsforening i desember 2012.  


