MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

07.03.13

Tilstede:

Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Anita Sivertsen, Runar Nesvold, Ragnar
Hodne, Käte Grøholt, Siv Holland

Forfall:
Referent:

Siv Holland

Dato: 14.03.12

Neste møte:

05.06.12 – kl 9-11 i KLPs lokaler

Sak

Sign.: sih

Ansvar
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Godkjennelse av referat fra møte 22.11.13
Referatet ble godkjent med endring i sak18/12, første kulepunkt, annet
avsnitt:
”Det vil kun være refusjonskrav fra Storebrand mottar som går via
denne elektroniske løsningen. ”
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Status ad elektronisk utveksling mellom pensjonsleverandørene
Storebrand har ikke tatt i bruk løsningen, og kommer heller ikke til å
gjøre det.
Fem nye ordninger har tatt i bruk løsningen siden nyttår. Dette er:




Trondheim kp, DNB liv, Buskerud fkp, Drammen KP og Sandnes kp.



Altinn sliter med å konfigurere opp nye mottakere. Noen tiltak er
iverksatt og en viss forbedring merkes. Likevel er det utfordringer
ved nesten hver produksjonssetting av nye ordninger.
Utfordringer knyttet til skjema som ikke kom frem er løst.
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Sandefjord kp og Storebrand pensjonsinnretninger har meldt sin
interesse, og Bergen KP og Oslo Pensjonsforsikring vurderer
løsningen.

Arbeidet med revisjon/endringer av OFA
SPK er godt i gang med dette arbeid. Foreløpig prosess for revisjon:



Referat 2013 03 0703.07

SPK sender forslag til revisjon av OFA på høring til
Rådgivende Utvalg (RU) innen 1. mai.
Det legges opp til en gjennomgang av innspill på RU sitt
møte 5. juni.

Side 1 av 3

01.07.13

Frist

Sak

Ansvar



4/13

Frist for innspill fra RU settes til 1. juli.
Arbeidsgruppen under OFA vil bli involvert i høringsrunden.

Status Arbeidsgruppen under OFA for praktiske spørsmål
Det har ikke vært møte i arbeidsgruppen siden forrige møte i RU.
Neste møte er 14. mars, med hvilende pensjonsrett og arbeidsforsøk
som hovedtema.
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Beregning av refusjonspensjon for enkemannspensjoner etter nye
regler.
SPK sender KLP regneeksempler på hvordan de beregner slik
refusjonspensjon.
Pensjonsreformen


Nye regler for folkevalgtordning
Nye regler for folkevalgte foreligger nå i forskrift 2012-1203 nr 1121. Forskrift trer i kraft 01.01.14.
Nye regler er like som for pensjonsordning for
stortingsrepresentanter.
Etter nye regler kan kommunen nå velge mellom å melde
sine folkevalgte inn i ny ordning, eller melde dem inn i den
offentlige pensjonsordningen for sine ansatte.
Ny folkevalgtordning vil kreve nye forsikringstekniske
løsninger.
KLP lager utkast til nye vedtekter for folkevalgtordning som
sendes til KS.
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Nye samordningsregler for årskull 1954 og senere
Det foreligger fremdeles ikke forslag til nye regler. En høring
er ventet høsten 2013.



Ny uføreytelse i offentlige tjenestepensjonsordninger
Heller ikke på dette området foreligger forslag til nye regler.
Høring om ny uføreytelse er her ventet å foreligge i mars
2013.

Endringer i tariffavtalen i kommunal sektor
Status vedrørende nye innmeldingsregler fra 01.04.13.
Pensjonsleverandørene sendte i januar brev til Pensjonskontoret med
fremstilling av en del faglige problemstillinger ved de nye
innmeldingsreglene. Det foreligger ikke svar på dette brevet.
Imidlertid foreligger det nå en Protokoll fra KS hvor tariffpartene har
kommet til enighet om løsning på de tekniske utfordringene ved
innrapportering som de nye reglene ga. På grunnlag av dette vil noen
av de opprinnelig faglige problemstillingene ikke lenger være
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aktuelle. Dette vil bli kommunisert til Pensjonskontoret.
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Eventuelt
Arbeidsretten har i kjennelse avsagt 27. november 2012 avslått KS
sin begjæring om gjenopptagelse av sak om pensjon og reservasjon.
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