Møte i Rådgivende Utvalg
Møte dato:

18.06.2020 (Teams møte)

Til stede:

Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Ragnar Hodne, Helen Karlberg,
Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:
Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

22.september 2020 kl. 13-15 (teams)

Dato: 18.06.2020

Signatur: RHT

Møtereferat
Sak
7/20
Godkjennelse av referat fra møte 23.04.20
Planlagt møtedato 15. juni ble i ettertid endret til 18.juni.
Referat ble godkjent.
8/20

Arbeidsgruppen under OFA
Arbeidsgruppen har nytt møte den 19. juni.
Ambisjonen er å levere oppdatert brukerveiledning samt eksempelsamling innen 1.juli.
Rådgivende Utvalg fremhevet viktigheten av eksempelsamlingen og uttrykte ønske om snarlig
ferdigstillelse.

9/20

Korona og pensjon
ASD har lagt til grunn at pensjonister ikke skal tape pensjonsmessig under utførelse av
koronarelatert arbeid.
Det foreligger en del problemstillinger knyttet til OFA i forbindelse med midlertidige regler for
alderspensjonister/AFP. Noen problemstillinger er løst, mens andre må avklares nærmere.
Per i dag er det ikke kommet nærmere presiseringer på uløste problemstillinger fra ASD.

Sensitivitet: Begrenset

10/20

Brev fra SPK til deltakere i overføringsavtalen
Det vises til tidligere sak 6/20. SPK har etablert en arbeidsgruppe som skal forbedre
datautveksling mellom partene i OFA. Orienteringsbrev vedrørende dette arbeidet ble 27. april
sendt fra SPK til samtlige parter innen OFA. SPK opplyser at de har mottatt noen
tilbakemeldinger knyttet til brevet, og det er uttrykt enighet om beskrevet behov.
Arbeidsgruppen ser på ulike tekniske løsninger for utveksling av data mellom avtalepartene,
og skal levere en rapport/ overordnet skisse for dette arbeidet innen 1.juli. Etter dette gjøres
det en vurdering av videre prosess.

11/20

Endringer i Offentlig tjenestepensjon
Ikke så mye nytt.
Nye samordningsregler for kull 62 -64 reiser tekniske spørsmål om blant annet hvilke data
pensjonsordningene kan få tilsendt fra NAV. Innenfor OFA blir det spørsmål om hvordan
refusjon mellom ordningene skal løses.

12/20

Eventuelt
•

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om bruk av informasjon fra aordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon. Offentlig tjenestepensjoner
er utelatt fra forslaget, noe som er svært uheldig.
Høringsfrist er 20. juli, og aktuelle pensjonsleverandører vil avgi høringssvar med
fokus på at offentlige tjenestepensjonsordninger blir likestilt med de private.

•

Rådgivende Utvalg takket avtroppende representant Ragnar Hodne for hans årelange
innsats i Rådgivende Utvalg.

•

SPK vil oppnevne ny representant til Rådgivende Utvalg.

Sensitivitet: Begrenset

