MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

14.09.15

Tilstede:

Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit
Gjerdalen, Siv Holland, Anita Dybdahl

Forfall:
Referent:

Anita Dybdahl

Neste møte:

7. desember 2015
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Dato: 14.09.15

Sign.: ady

Ansvar
Godkjennelse av referat fra møte 03.06.15
Referat ble godkjent med retting av et par skrivefeil.

14/15

Valg av leder for Rådgivende Utvalg i perioden 2015 - 2017
Siv Holland ble valgt som leder for perioden 01.07.2015 til 01.07.2017.
Anita Dybdahl ble valgt som referent for samme periode som leder.
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Status uførereform
KLP redegjorde for følgende problemstillinger Arbeids- og
sosialdepartementet jobber med:
-

Etteroppgjør. Forskriften som vedrører inntektsavkorting og
etteroppgjør skal utfylles. Høringsfristen utløp 11. september 2015.
KLP har begynt å se på praktiske løsninger for etteroppgjør. Det er
uklart hvilke inntektsspesifikasjoner man vil få fra Skatteetaten.
Samarbeid er etablert for å sikre gode løsninger.

-

Uføre som regnes om til alderspensjon ved særaldersgrense etter
31.12.2014. Samordning med ny uføretrygd gir høyere
samordningsfradrag enn før 1. januar 2014. Dette er en prioritert
problemstilling hos departementet. Det har nylig vært avholdt et møte
ang. saken, der SPK og KLP var til stede for å se på ulike løsninger.

-

Tema: Bruttoberegnet uførepensjon/høy sats i mange år før ytelse fra
folketrygden innvilges. Problemet er lavere beregningsgrunnlag hvis
pensjonisten har hatt bruttoberegnet uførepensjon i mer enn fem år,
samt at et nivå på 66 % ikke ivaretas innen OfTP ettersom
uførepensjon nå er et rent påslag.

-

Kombinasjonen AFP og uførepensjon: Det skal utbetales
bruttoberegnet uførepensjon/høy sats ved bruttoberegnet AFP fra 65 år
hvis pensjonisten måtte si ifra seg arbeidsavklaringspenger ved uttak
av folketrygdberegnet AFP. Saken har vært på høring.
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For øvrig har departementet uttalt at samordningsloven og forskrift om
meldesystem er uendret mht. refusjon fra NAV når man går fra høy til
lav sats og det blir en etterbetaling fra NAV. Dette innebærer at det
fremdeles kan kreves refusjon fra NAV

Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA
Arbeidsgruppens mandat ble gjennomgått idet RU var sammensatt med nye
representanter. Det brukes mye ressurser fra leverandørene på dette arbeidet,
og det er viktig at arbeidet har god fremdrift på leveranser.
Arbeidsgruppen jobber med store og viktig problemstillinger som det er
krevende å finne løsninger på. RU oppfordret SPK til å ta en gjennomgang av
arbeidsgruppens møtestruktur og prioriteringer for å sikre nødvendig fremdrift
i leveranser.
Det var enighet om å invitere leder av Arbeidsgruppen til RU 7. desember for å
gi en oppsummering av arbeidet så langt.
For øvrig minnes det om at referater fra arbeidsgruppen sendes RU så tidlig
som mulig.
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Pensjonsreformen
Regjering har startet prosess med partene i arbeidslivet med sikte på å tilpasse
offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Til nå har det vært avholdt to
drøftelsesmøter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjonene.
20. november er frist for departementet til å levere rapport om ny modell for
alderspensjon. Før rapporten skal leveres, inviterer departementet til
diskusjonsmøter med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Når
rapporten er utarbeidet, skal det forhandles med tariffpartene. Rapporten skal
være et best mulig grunnlag for disse forhandlingene.
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Departementet har innhentet mye tallmateriale fra SPK og KLP til bruk i dette
arbeidet.
Driften og økonomien i Sikringsordningen
Regnskap og årsberetning ble gjennomgått, og tatt til etterretning. Man
konstaterer at tilskuddssatsen for 2015 ble økt med 50 % fra 2014, en ikke
ubetydelig økning for å bedre soliditeten i ordningen.
Det var enighet om å invitere Sikringsordningen til møte i RU 7. desember for
en kort redegjørelse av drift og økonomi i ordningen.
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SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning
Det ble redegjort for forprosjektet der det ses på ny løsning for refusjon
mellom pensjonsordningene innen OfTP. Det er god fremdrift og det avholdes
arbeidsmøter annenhver uke. Frist for ferdigstillelse er mars 2016.
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Det er fra RU ønskelig med fortløpende referater fra møtene i forprosjektet.
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Oppsummering av sak 11/15 – Mandat og roller i RU
RU har gitt innspill til endringer i OFA § 7 tredje ledd. Forslaget lyder:
Rådgivende utvalgs oppgave er å følge driften og økonomien i
Overføringsavtalen og Overføringsavtalens sikringsordning. I tillegg
skal Rådgivende utvalg drøfte hvordan avtalens bestemmelser er å
forstå og hvordan disse skal anvendes. Rådgivende utvalg kan videre,
overfor Statens pensjonskasse, fremme forslag til forståelsen og
anvendelsen av Overføringsavtalens bestemmelser, forelegges forslag
om vesentlige endringer i avtalevilkårene i Overføringsavtalen, samt
selv fremme forslag om slike endringer."
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Eventuelt
Uheldige virkning av OFA i enkeltsaker
SPK ser en del tilfeller med opptjening både i kommune og stat, der OFA slår
uheldig ut for pensjonistene. Det er ikke innenfor RU sitt mandat å mene noe
om enkeltsaker, men problemstillingen ble funnet å være interessant.
Synspunkter rundt virkninger av OFA ble diskutert.
Ny Arbeidsrettsdom
En ny dom fra Arbeidsretten gjelder særaldersgrense for sykepleiere. Gulating
Lagmannsrett mente at det verken var alders- eller kjønnsdiskriminerende at
angjeldende sykepleier måtte fratre ved aldersgrensen. Det ble ikke gitt uttrykk
for tvil i dommen.
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