Møte i Rådgivende Utvalg
Møte dato:

22.09.2020 (Teams møte)

Til stede:

Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken,
Helen Karlberg, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:
Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

02.12. 2020 kl. 13-15 (teams)

Dato: 23.09.2020

Signatur: RHT

Møtereferat
Sak
13/20
Godkjennelse av referat fra møte 18.06.2
Referat ble godkjent.
14/20

Arbeidsgruppen under OFA
Siste møte i arbeidsgruppen ble avholdt 11. september. Målet er å oppdatere
brukerveiledningen og eksempelsamlingen innen årsskiftet. Arbeidsgruppen skal også
ha fokus på nye samordningsregler og regler om ektefellepensjon som får virkning fra
januar 2021.

15/20

Korona og pensjon
-

ASD har foreslått å forlenge reglene om midlertidige unntak fra avkortingsreglene
for offentlig AFP og alderspensjon som følge av covid – 19, frem til 1.juni 2021.
Høringsfristen for dette var 11. september.

-

ASD har også sendt ut på høring - utkast til forskrift om unntak i
samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med
covid -19. I tillegg til forslag om midlertidige regler for leveraldersjustering,
introduserer departementet i høringen et dokumentasjonskrav for pensjonistene
for at de skal bli omfattet av de midlertidige reglene. Her er det viktig at
pensjonsleverandørene finner gode løsninger på hvordan dette praktisk skal
gjennomføres. Høringsfrist 16.oktober.

Sensitivitet: Begrenset

Datautveksling mellom partene i OFA
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-

I brev fra SPK datert 06.07.2020 ble rapporten fra arbeidsgruppen vedlagt for
informasjon og vurdering. Rapporten inneholder forslag til konsept og en
overordnet løsningsskisse for sikker og effektiv datautveksling mellom partene i
OFA.

-

I brev fra SPK datert 31.08.2020 ble videre løp skissert ved at SPK skal lede
prosjektet og skal legge frem utkast til mandat for prosjektet med ambisjon at
arbeidet kan starte opp i oktober. Målet er at endelig rammeverk er klart innen
utgangen av året. Rådgivende Utvalg ba om å få oversendt endelig mandat.

Endringer i Offentlig tjenestepensjon
-

Partene i kommunal sektor er enig om ny SGS 2020, der det skal skje en
harmonisering med reglene i lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om
statens pensjonskasse, ved at det er avtalt nye regler for beregning av
ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull født fra og med 1954.

Generelt ved endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon minner Rådgivende
Utvalg om viktigheten av felles forståelse for den terminologi som benyttes ved
praktisering av reglene. Det vil også bli nærmere vurdert om konsensusbasert ordliste
kan inntas i, eller vedlegges brukerveiledningen.
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Eventuelt
I sommer gikk høringsfristen ut på høringer fra henholdsvis Arbeidsdepartementet og
Finansdepartementet vedrørende forslag til endringer i regelverket om
arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) samt forslag om deling
av inntektsopplysninger fra Skatteetaten til pensjonsinnretninger.
Det har til begge høringer vært reist spørsmål om at offentlige
tjenestepensjonsordninger bør kunne få samme tilgang til aktuell informasjon som det
i høringsbrevene er lagt opp til at de private pensjonsinnretninger skal få.

Sensitivitet: Begrenset

