Møte i Rådgivende Utvalg
Møte dato:

17.06.2021 (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:

15.09.2021 kl. 13-15 (teams)

Signatur: RHT

Møtereferat
Sak
6/21

Godkjennelse av referat fra møte 18.02.2021
Referat ble godkjent.

7/21

Elektronisk datautveksling under overføringsavtalen – Punkt til
punkt løsningen
Prosjektleder, Marius Gran (SPK) gav en orientering om status i arbeidet.
Flere ordninger er godt i gang med implementeringsarbeidet innenfor
beregning av pensjon og simulering. Det jobbes enda med løsninger innenfor
refusjon, og det er satt ned egen faggruppe for dette som sammen med
prosjektet skal finne løsninger. Det jobbes også med avtaleverket knyttet til
personvernspørsmål i ny teknisk løsning for utveksling av data.
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Arbeidsgruppen under OFA
Referat for mars, april og mai er fremlagt for Rådgivende Utvalg.
Arbeidsgruppen har fått bedre struktur i arbeidet ved blant annet opprettelse
av sharepoint rom og langtidsagenda. Gruppen fungerer godt og det jobbes
stadig med avklaringer av problemstillinger.
Det er planlagt ny oppdatering av brukerveiledning og eksempelsamling innen
1. juli. Spørsmål som ikke er avklart innen publisering vil tas så snart som
mulig over sommer. Utgangspunktet er at oppdateringer i brukerveiledningen
skjer halvårig, men dette avvikes der problemstillinger landes i
mellomperioder.

Sensitivitet: Begrenset
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Årets pensjonsregulering
Årets regulering blir sannsynlig ytterligere endret. Endringer i reguleringen
skaper tekniske utfordringer for leverandører av offentlig tjenestepensjon.
Status diverse (mulige) endringer i regelverk
-A- ordningen
Fra nyttår fikk leverandører av privat tjenestepensjon hjemmel til å hente ut
informasjon fra a-ordningen. Det er spor av politisk vilje i revidert
nasjonalbudsjett for at det skal gis tilsvarende hjemmel for offentlig
tjenestepensjon.
-Hjemmel for automatisk behandling
Artikkel 22 i personvernforordningen krever samtykke eller hjemmel for
automatisk saksbehandling. Finansdepartementet har spørsmålet om hjemler
under behandling.
-Opphevelse av plikt til å fratre ved særaldersgrenser
Det er gjort endringer i lov om aldersgrenser og sykepleierpensjonsloven. Det
ble i etterkant av møte avklart at endringene trer i kraft fra 1.7.21.
-Ny offentlig AFP
Intet nytt, avventer først og fremst løsning for privat AFP.

11/21

Eventuelt
Rådgivende Utvalg ønsker å se nærmere på hvilken rolle det etter
Overføringsavtalen er ment at Utvalget skal ha og hvordan det skal fremstå i
tiden fremover. Dette skal konkretiseres nærmere over sommeren.

Sensitivitet: Begrenset

