
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en e-post til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?
Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de 
fleste velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.

Fosterforeldres pensjonsrettigheter

Innledning
Mange nordmenn er opptatt av 
retten til en god pensjon når 
arbeidslivet skal forlates. Dette var 
spesielt aktuelt fem år tilbake i tid 
mens arbeidet med å få på plass en 
ny folketrygd pågikk. Fokuset på 
pensjonsrettigheter har imidlertid 
ikke avtatt etter at den nye folke-
trygden ble innført på begynnelsen 
av 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 systemet 
kom det nye regler for pensjons-
opptjening. 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 levealders-
justering 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 pen - 
sjon. Med dette skulle folketrygden 
som ble innført i 1967, fortsatt 
kunne være et sikker hetsnett for 
folk i pensjonsalder.

Fosterforeldre er som folk flest, 
og derfor også opptatt av hvilke 
rettigheter de får som pensjonister 
etter at å ha vært fosterforeldre i en 
årrekke. Her er to spørsmål vi har 
fått fra medlemmer som lurer på 
sine rettigheter.

Første henvendelse:
Vi har vært fosterforeldre i mange år 
nå, og vi har aldri angret på dette valg - 
et. Det som likevel uroer oss litt, er alt 

snakk om pensjonsrettigheter. I den 
forbindelse har vi forstått at vi blir 
pensjonstapere når den tid kom mer da 
vi skal bli pensjonister. Vi har blitt 
fortalt at som fosterforeldre får vi ikke 
de pensjonsrettighetene som andre får. 
Dette vil spesielt gå ut over meg som 
fostermor siden avtalen står på meg. 
Stemmer det at fosterforeldre  ikke har 
rett på pensjon? I så fall er det hårrei-
sende og noe foreningen bør ta tak i for 
sine medlemmer.

Svar:
Det er ikke riktig at fosterforeldre 
ikke får pensjonsrettigheter, men de 
får ikke like gode rettigheter som 
arbeidstakere. Fosterforeldre blir 
nemlig ikke regnet som arbeidstak ere, 
men som frilansere. Dette med fører 
at de bare får en del av pensjonsret-
tighetene som arbeids takere får. 

Ytelser vi får som pensjonister i 
Norge består av to deler. Den ene 
ytelsen er alderspensjon gjennom 
folketrygden. Den andre er en til - 
leggspensjon, som vi får gjennom 
arbeidsgiver, som kalles tjeneste pen-
sjon. 

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 opp - 
tjening tilsvarer 40 år. Du får pen - 
sjonsopptjening når du er i arbeid. 
Fosterhjemsgodt gjørel sen gir slik 
opptjening på lik linje med annen 
arbeidsinntekt.  Enkelte ytelser fra 
folketrygden regnes også som pen - 
sjons givende inntekt. I tillegg kan du 
få pensjonsopptjening for perioder 
med ulønnet omsorgs arbeid. 

Det er ikke bare gjennom folke - 

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. 
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trygden man oppnår pensjonsrettig-
heter. Arbeidsgivere  ble for noen år 
til bake lovpålagt å spare for sine 
arbeidstakere gjennom en tvungen 
spareordning. Denne tilleggspensjonen 
ble kalt tjenestepensjon. Denne type 
pensjon får ikke fosterforeldre siden de 
ikke er ansatt i barnevernet, men gjør 
et oppdrag som frilansere. 

Når det gjelder din oppfordring til 
foreningen om å gjøre noe for å bedre 
rettighetene til fosterforeldre, så kan vi 
fortelle at vi har arbeidet med dette i 
mange år. Det vi har oppnådd med 
dette, er at det ble satt i gang et arbeid 
fra myndighetenes side for å se på 
fosterforeldres sosialrettslige arbeids-
stilling. 

Nylig ble det lagt fram en stor -
tings melding der blant annet temaet 
pensjonsrettigheter for fosterforeldre 
ble gjennomgått. Konklusjonen i 

denne meldingen er at fosterforeldre 
eventuelt må få tjenestepensjon på 
annen måte enn gjennom sin arbeids-
godtgjørelse.  Disse forslagene fra 
regjer ingen skal nå opp til drøftinger i 
Stortinget. Se mer utfyllende om dette 
i vårt svar til neste innringer. 

 
Andre henvendelse:
Jeg er enslig fostermor til en skjønn jente 
på 13 år. For noen år siden da hun kom 
i puberteten fikk hun en del problemer 
når det gjelder den psykiske helsen, men 
også i forhold til skole. Jeg ble derfor 
frikjøpt 50 prosent fra mitt arbeid for å 
følge henne opp, Jeg har forstått at jeg 
taper pensjonsopptjening fordi jeg går 
glipp av tjenestepensjon. Jeg har forstått 
at jeg kan gjøre noen grep for å unngå 
dette.  Jeg vet ikke hvor lenge jeg trenger 
å bli frikjøpt, men det kan se ut som det 
kan vare noen år til. Jeg ønsker derfor å 

gjøre de rette tingene for å unngå å tape 
pensjonsrettigheter i disse årene. 

Svar:
Hver av oss må, med den nye pen-
sjonsreformen som trådte i kraft for 
fem år siden, ta et større ansvar for vår 
egen fremtid. Spesielt gjelder dette 
fosterforeldre som er en gruppe pen - 
sjonstapere som risikerer å bli minste-
pensjonister. Dette skjer som en 
konse kvens av at det ikke er knyttet 
noen privat eller offentlig pensjonsspa-
ring til deres arbeid på samme måte 
som det er lovfestet for alle ansatte i 
stat, kommune og næringsliv. 

I dag er det slik at fosterforeldre 
ikke får tilleggspensjon ut over opp - 
tjening i folketrygden for den 
godtgjørelse de får som fosterforeldre. 
Det er det ene forholdet. Det andre er 
at du mister rettigheten din til tilleggs -



50  Fosterhjemskontakt 2/16

pensjon når du blir frikjøpt ditt 
arbeid der du jo har hatt rettigheter i 
forhold til denne ytelse. Du kan 
imidlertid, som du skriver, gjøre noen 
grep. 

Norsk Fosterhjemsforening inn - 
gikk for noen år siden et samar beid 
med Storebrand om privat pen sjons - 
sparing for sine medlemmer. Det 
innebærer at de tilbys sparing på 
samme vilkår som ansatte i bedrifter. 
Produktet som til bys gjennom 
Storebrand kalles Ekstra pensjon. 
Dette er noe du ble infor mert om i 
brev fra foreningen den gang vi inn - 
gikk samarbeidet med Store brand. 
Hvis du har blitt medlem etter dette, 
er du blitt informert gjen nom vel - 
komstpakken vi gir nye medlemmer. 
Hvis noe er uklart eller om du vil vite 
mer, kan du i tillegg kontakte Store - 
brand direkte. 

Denne ordningen ble ikke satt i 
gang fra foreningens side for å overta 
det vi mener burde være det offent-
liges ansvar når det gjelder pensjons-
rettigheter for fosterforeldre. Det ble 
satt i gang i påvente av at regjeringen 
skulle komme med et forslag til hvor - 
dan dette kunne løses på best mulig 
måte. Nå har regjeringen kommet 
med sitt svar gjennom den nye stor - 
tingsmeldingen om fosterhjems om-
sorgen som ble lansert i begynnelsen 
ar mars, der blant annet fosterforeld-
res rett til tjenestepensjon er et tema. 

Gjennom denne stortingsmeld-
ingen har regjeringen sagt at ansvaret 
bør ligge hos barnevernstjenesten, slik 
det gjør i dag. Det er derfor viktig at 
nye fosterforeldre får dette avtale festet 
når de undertegner fosterhjemsav-
talen. Det som er synd er at det da 
blir opp til fosterforeldre å sørge for 
dette selv, noe som  vil avhenge av 
deres evne til forhandling, saks be-
handlers syn og kommunens øko -
nomi. Med andre ord vil denne ord - 
ningen, som fosterforeldre har levd 
med i mange år, fremdeles føre til 
ulikheter rundt et så viktig økono - 
m isk element. 

Dersom fosterforeldre trenger å bli 

frikjøpt fra sitt arbeid, sier reglene at 
de kan frikjøpes for inntil tre år for - 
delt 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 for - 
skjell og fører til at de ikke er sikret 
tilleggspensjon. 

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 barneverns-
tjenesten gir dem kompensasjon for 
dette tapet. Men siden fosterforeldre 
ikke er å regne som ansatte, men 
frilansere, har ikke barneverns tjen-
esten et slikt ansvar. 

Mange barnevernstjenester har 
likevel innsett at temaet pensjon må 
få lov til å være like viktig for foster-
foreldre 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 fosterhjem-
menes tap, er at fosterforeldre ikke er 
en ensartet gruppe. Mens saksbe -
hand ler har behov for å få oppgitt et 
bestemt beløp å forholde seg til for å 
kompensere 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 
indi viduelle regnestykker ut i fra hva 
den enkelte taper. Dette kan danne 
grunnlag for fosterforeldres forhand-
linger med barnevernstjenesten om 
en kompensasjon. Hvis det er vanske - 
lig 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 pensjons-
sparing.

Avslutning
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. 

Foreningen hadde derfor lit til at 
BLD ville bidra til gode, forutsigbare 
pensjonsrettigheter for fosterhjem-
mene ved den stortingsmeldingen 
som nylig er lagt fram for Stortinget. 
Denne meldingen har ikke bidratt til 
gode løsninger i det regjeringen fore - 
slår at fosterforeldre skal leve med de 
samme uforutsigbare rettighetene 
som før. 

Det første viktige steget for å finne 
løsninger på fosterforeldres mang-
lende rettigheter knyttet til deres 
fosterhjemsarbeid, er erkjennelsen av 
at de ikke er kravstore, men at det 
dreier seg om rettigheter som folk 
flest er opptatt av. Med en aner-
kjennelse som grunnlag kan vi finne 
gode løsninger på problemet med 
fosterforeldres manglende pensjons-
rettigheter. Vi venter spent på hva 
Stortinget kommer fram til i sine 
drøftelser. 


