Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato:

19. september 2019

Til stede:

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

Forfall:
Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

11. desember 2019 kl. 13-15 i KLPs
lokaler

Dato: 20.09.2019

Signatur: RHT

Møtereferat
Sak
12/19

Konstituering av Rådgivende Utvalg for perioden 1.7.19 – 1.7.21
Følgende representanter er oppnevnt:
Statens pensjonskasse: Ragnar Hodne og Helen Karlberg
Kommunal Landspensjonskasse: Siv Holland og Rune Torstensrud
Pensjonsordningen for sykepleiere: Marit Gjerdalen
Pensjonskasseforeningen: Christer Drevsjø
Øvrige avtaleparter ved Finans Norge: Espen Tørum
Siv Holland ble valgt som leder av Rådgivende Utvalg.
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Godkjennelse av referat fra møte 26.06.19
Referat ble godkjent.
Arbeidsgruppen under OFA
Arbeidsgruppen skal avholde møte i september der videre fremdrift skal avklares. Rådgivende
Utvalg anbefaler at arbeidsgruppen intensiverer planlagt arbeid med eksempelsamlingen.
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Endringer i Offentlig tjenestepensjon (OfTP) fra 2020
•

I KS tariffområdet er det vedtatt ny Sentral generell særavtale- Pensjonsordninger (SGS
2020). Endringene som trer i kraft fra 1.1.2020 avviker på noen få områder fra
Sykepleierpensjonsloven
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•

SPK og KLP er i dialog om en mulig fellesløsning for opptjening til påslagsbeholdning
innen offentlig tjenestepensjon

•

SPK skal se nærmere på om endringene i OfTP får eventuelle konsekvenser for OFA.

•

Det er ventet at en langsiktig løsning om pensjon til arbeidstakere med særaldersgrense
vil foreligge i november.

Endringer i Sikringsordningens vedtekter
Det ble gitt en kort gjennomgang av endringene i Sikringsordningens vedtekter.
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Eventuelt
ASD har den 17.09.19 sendt ut følgende saker på høring:
• Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd
• Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden
På bakgrunn av EU-direktiv har Finanstilsynet sendt på høring (IORP II) som blant annet
inneholder forslag som pålegger for pensjonskasser og livsforsikringsforetak ytterligere
informasjonsplikt overfor medlemmer i pensjonsordninger (kommunale og private) hva gjelder
pensjonsforhold
Forslag til ny refusjonsordning ble fra SPK sendt ASD i 2016. ASD har nå bedt SPK om å svare
ut en rekke spørsmål knyttet til forslaget.
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