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Da Høyesterett avsa den såkalte 
«Avlaster II»-dommen i 2016 ble 
det fastslått at en kvinne som ut - 

førte arbeid som avlaster og støtte-
kontakt for familien til en gutt med et 
særlig omsorgsbehov etter helse og 
omsorgstjenesteloven, var å anse som 
arbeidstaker og ikke oppdragstaker. At 
avlastningsarbeidet foregikk i hennes 
eget hjem, endret ikke på dette. 

Spørsmålet er i hvilken grad avlaster-
dommen også får betydning for avlast-
ning som skjer på barnevernsområdet slik 
at også personer som utfører avlasting, her 
er å anse som arbeidstakere. 

Besøkshjem - arbeidstaker 
eller oppdragstaker? 
Mange fosterhjem har behov for avlast  - 
ning for å kunne ivareta sin omsorgs-
oppgave på best mulig måte. Det er i 
stor grad besøkshjem som står for slik 
avlastning. Det er ofte hjemlet i avtalen 
mellom barnevernstjenesten og foster-
hjemmet at fosterhjemmet har krav på 
avlastning. 

Kontraktbetegnelse  ikke 
avgjørende for om man er å 
anse som oppdragstaker
 At avlastningskontrakten med kom - 
munen angir at man er oppdragstaker 
og ikke arbeidstaker, er ikke avgjørende 
for om man anses å være arbeidstaker 
og kan gjøre arbeidstakerrettigheter 
gjeldende. Dette fordi man ikke kan 
avtale seg vekk fra ufravikelig lovgiv-
ning som kom mer til anvendelse 
dersom man rettslig sett er å anse som 
arbeidstaker. Det må foretas en konkret 
vurdering om det foreligger et arbeids-
takerforhold iht arbeidsmiljløloven.  
Vurderingen baseres på ulike momenter 
av hva som anses å ligge inne i arbeids-

takerbegrepet. 
Barne- og like - 

stillingsdepartementet har ansett det 
uklart hvor langt avlasterdom II strekker 
seg på barnevernsområdet, og har inn - 
hentet en juridisk betenk ning. Konklusjo-
nen i betenkningen avgitt av advokatfirma 
Arntzen De Besche, er at personer som 
utfører hjelpetiltak som besøkshjem etter 
barnevernloven, mest sannsynlig vil anses 
som arbeidstakere iht arbeidsmiljøloven, 
selv om det kan tenkes unntak. 

Så vel i forskrift om arbeidstid for av - 
lastere som i fremforhandlet særavtale 
mellom Kommunenes Sentralforbund og 
fagforbund, legges nå til grunn at besøks - 
hjemsordninger som hovedregel etter 
«Avlaster II»-dommen, organiseres som et 
arbeidstakerforhold. Besøkshjem går 
dermed fra å være oppdragstaker til som 
hovedregel, å bli organisert som et 
arbeids takerforhold. 

Nærmere om enkelte 
virkninger av «Avlaster II»-
dommen 
Enkelte konsekvenser for kommunene 
Høyesteretts avgjørelse i «Avlaster II»- 
dommen har fått konsekvenser for 
kommunene i og med at mange som 
utførte avlastning for fosterhjem ut ifra 
prinsippene i dommen, dermed med 
ett var å anse som å inneha arbeidsta-
kerstatus, og dermed kom inn under 
ufravikelige lovregler. Avlastere fikk 
dermed betydelig flere rettigheter enn 
det som fremgikk av avlasterens opp - 
dragsavtalen med kommunen. Når 
man anses som arbeidstaker, kommer 
man inn under regler som gir rett til 
tjenestepensjon, feriepenger, bedre syke - 
pengerettigheter, stillingsvern, samt 
regler om arbeidstid. Spesielt i forhold 
til reglene om arbeidstid har det vært 
utfordringer for kommunene som 
arbeidsgivere. Departementet har der - 
med laget en egen forskrift om arbeids-
tid for avlastere. Forskriften om arbeids - 

tid for avlastere gjør det mulig å unnta 
fra reglene om arbeidstid i arbeidsmil-
jøloven.  

Forskrift og særavtale er utarbeidet
Som følge av Høyesteretts dom har det, 
som nevnt, blitt laget en forskrift om 
arbeidstid for avlastere.  Kommunenes 
Sentralforbund informerer på sine 
hjemmesider at partene i kommunal 
sektor har opprettet en ny sentral 
generell særavtale som utfyller forskrift 
om arbeidstid for avlastere.  Her er det 
avtalt en fast minste timelønn som 
gjelder for alle avlastere etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og en timelønn 
for avlastere etter barnevernloven. Det 
er også ulike satser for utgiftsdekning. 

Avlastere som følger særavtalen, 
omfattes av ordinær tjenestepensjonsord-
ning, og hovedtariffavtalens bestemmelser 
om forsikring og ferie gjelder. De som har 
disse arbeidsoppgavene, skal ha godene 
etter avtalen uavhengig av om de er orga - 
nisert i fagforbund eller ikke. 

Konsekvens for fosterhjem
En god del fosterhjem har opplevd som 
konsekvens av «Avlaster II»-dommen, 
at det dermed har blitt vanskeligere å få 
avlastning.  Mens de som forestår av - 
lastning for fosterhjem har fått styrkede 
rettigheter, har en god del fosterhjem 
opplevd å ikke få de rettigheter de har 
krav på mht avlastning iht kontrakten 
med barnevernstjenesten. Når kommu-
nen ikke oppfyller kontraktsforpliktel-
sen, så er det i utgangspunktet mislig-
hold av fosterhjemsavtalen fra barne - 
vernstjenestens side. En del fosterfor-
eldre har uttrykt at kontrakt med 
barne vernstjenesten ikke er verdt så 
mye, når man til tider kan oppleve at 
bestemmelser i kontrakten bare kan 
settes til side uten konsekvenser fra det 
offentliges side. Imidlertid er en kon - 
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trakt med barnevernstjenesten like retts - 
lig forpliktende som andre privatretts-
lige avtaler. Det er ønskelig å få retts-
praksis fra domstolene som synliggjør 
at fosterforeldre har rettigheter i tilfeller 
hvor det offentlige setter kontraktens 
bestemmelser til side. 

Fosterhjem har fortsatt status som opp - 
dragstaker i kontrakt med kommunen og 
kommer ikke inn under de særskilte reg - 
lene som gir rettigheter for arbeidstakere 
nevnt  tidligere i artikkelen. Hvorvidt 
fosterhjem er å anse som arbeidstaker, har 
ikke domstolene direkte tatt stilling til. I 
beredskapshjemdommen som Høyesterett 
avsa i 2013 anså Høyesterett imidlertid at 

et statlig beredskapshjem skulle anses som 
oppdragstaker og ikke arbeidstaker i 
avtaleforholdet med barnevernsmyndighe-
ten. Det fremgår av avgjørelsen at de 
tradisjonelle kriteriene for grensen mel - 
lom arbeidstaker og oppdragstaker ikke ga 
grunnlag for noen sikker konklusjon. Det 
ble imidlertid sett som avgjørende at 
oppdraget som beredskapshjem etter sin 
karakter skilte seg markert fra ordinære 
arbeidsforhold idet kjernen i oppdraget er 
å stille til rådighet et hjem hvor fosterbarnet 
så langt mulig skal være et familiemedlem. 
Dommen ble avsagt under dissens. 
Dersom du har lyst til å lese dommene 
avsagt av Høyesterett, som vurderer de 

ulike momentene for om et omsorgsopp-
drag er å anse som et arbeidstaker- eller 
oppdragstakerforhold, så finner du retts - 
avgjørelsene på vår medlemsside. 

Kilde:
Avlasterdommen II (HR-2016-1366 A)
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