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Til Arbeids- og Inkluderingsdepartementet 
postmottak@aid.dep.no  
 
 
        Oslo 24.11. 2022  
 
 
 
 

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening til NOU 2022: 7 Et forbedret 
pensjonssystem 
 
 
Vi er gitt utvidet høringsfrist jf brev fra Departementet med referanse 22/ 2811 – 69. 
 

1. Bakgrunn 
 
Norsk Fosterhjemsforening er en bruker og interesseorganisasjon for alle medlemmer av 
fosterhjemmet. Vi har rundt 3000 fosterfamilier som medlem.  
 
9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme med sine foreldre bor i fosterhjem. Foreningen 
arbeider for å heve kvaliteten i fosterhjemsomsorgen slik at Norge kan lykkes med å gi barn i 
fosterhjem den stabile omsorgen de trenger.  
 
Gjennom vår årlige Fosterhjemsundersøkelse Fosterhjemsundersøkelsen - Norsk 

Fosterhjemsforening som besvares av våre medlemmer, kartlegger vi situasjonen for barn i 

fosterhjem og deres omsorgsgivere, og spiller dette inn til myndighetene. I år var det 1300 

foreldre som svarte og 162 ungdommer.  De aller fleste av våre medlemmer er kommunale 

fosterhjem.  

 
2. Mange fosterforeldre er frikjøpt, men uten rett til tjenestepensjon fordi de er 

frilansere 
 
 En stor andel fosterforeldre er frikjøpt helt eller delvis for å ivareta barnets behov.  Mange 
har  langvarige frikjøp. De fleste er da ikke dekket av noen tjenestepensjonsordning. Som 
frikjøpt fosterforelder i et kommunalt fosterhjem har de nemlig  kun status som frilanser og 
ikke arbeidstaker.  De faller derved utenfor lovens regler om obligatorisk tjenestepensjon. 
De færreste kommuner dekker pensjonsordning i sine avtaler med fosterhjemmene.  
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Mange frikjøpte fosterforeldre ender derfor opp med å bli pensjonstapere.  Mange blir etter 
hvert  nødt til å si opp sin jobb utenfor hjemmet, grunnet oppbrukte permisjonsrettigheter. 
Dette er meget urimelig da de tar på seg et av samfunnets viktigste oppdrag for utsatte 
barn.   
 
Det er i dag stor mangel på kvalifiserte fosterhjem. Barn står i kø for å få et hjem. Hele 48 % 
av fosterforeldrene vil ikke anbefale andre å bli fosterforelder.  
 

➢ Det viktigste tiltak for å rekruttere flere fosterhjem er ifølge fosterforeldre å se på 
oppdraget som en omsorgsjobb med rettigheter som arbeidstagere, herunder 
pensjonsordning.                                                      

 

Statlige fosterhjem – de hjemmene som har direkte avtale med Bufetat og ikke kommunen, 
er ivaretatt med en  egen lov om tjenestepensjonsordning.   Se lov om pensjonsordning for 
oppdragstaker i statlige beredskaps eller familiehjem fra 2010.  
 

➢ Denne loven bør utvides til å omfatte kommunale frikjøpte fosterhjem.  
 
Norsk Fosterhjemsforening peker på at kriteriene for om barn med store omsorgsbehov skal 
plasseres i kommunale fosterhjem eller i statlige fosterhjem er uklare, og hvilke barn som 
kommer hvor og hvilke vilkår fosterbarnets omsorgsbase gis, synes tilfeldig. Det er ingen 
saklig grunn til å skille mellom ulike typer  fosterhjem når fosterforeldre grunnet barnets 
behov, må være hjemme med fosterbarnet og dermed er avskåret fra 
tjenestepensjonsopptjening i sitt arbeide utenfor hjemmet.  
 
 

 
3. NOU 2022: 7 et forbedret pensjonssystem ivaretar ikke hensynet til å sikre 

fosterforeldre som frilansere  
 
Norsk Fosterhjemsforening viser til høringsinnspill fra Oversetterforeningen, som vi støtter.  
 
Det norske pensjonssystemet og NOU 2022: 7 har som sin grunnpremiss at pensjon 
opptjenes i ulike ordninger, med folketrygden som basis.  De fleste fosterforeldre har 
imidlertid kun pensjonsopptjening i folketrygden siden de kun gis status som frilanser og 
derved  faller utenfor lov om obligatorisk tjenestepensjon.  Mange lider økonomisk tap også 
som følge av at lønnen ikke oppreguleres, men er på samme nivå i årevis.  
 
 
 
 

mailto:post@fosterhjemsforening.no
http://www.fosterhjemsforening.no/


 

Norsk Fosterhjemsforening 
Tollbugata 8, 0152 OSLO  

Tlf: 23 31 54 00 | E-post: post@fosterhjemsforening.no 
Foretaksnummer: 956 862 779 MVA  

www.fosterhjemsforening.no 
3 

 

4. Et forbedret pensjonssystem må  også ivareta rettferdighetshensynet  
 

➢ Hva gjør at fosterforeldre – de som tar på seg et av samfunnets viktigste oppdrag for 
utsatte barn – skal være de mest usikrede og dårligst ivaretatte omsorgsarbeidere? 

 
Spørsmål om pensjon er også spørsmål om barns rett til stabile fosterhjem, da det er et 
meget viktig rammevilkår for utøving av fosterhjemsoppdraget.  
 
Vi ber derfor departementet i oppfølging av denne høringen iverksette tiltak som ivaretar 
frikjøpte fosterforeldre slik at disse ikke blir pensjonstapere.  
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