MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

24.06.13

Tilstede:

Käte Grøholt, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Runar Nesvold, Espen
Torum, Siv Holland

Forfall:

Anita Sivertsen, Ragnar Hodne

Referent:

Siv Holland

Neste møte:

10.10.13 – kl 9-11.30 i KLPs lokaler

Dato: 27.06.13

Sak

Sign.: sih

Ansvar
Til stede på dagens møte:
Fra Finans Norge deltok Espen Tørum som observatør. Han vil fra 1. juli møte
som Finans Norge sin representant i RU.

9/13

Godkjennelse av referat fra møte 07.03.13
Referatet ble godkjent.

10/13 


11/13

Nytt fra Arbeidsgruppen under OFA for praktiske spørsmål
Arbeidsgruppen hadde møte 20. juni. Gruppen kom der til enighet om felles
regler for å praktisere hvilende pensjonsrett. Forslag er sendt RU/SPK i
forbindelse med revisjon av OFA. Arbeidsgruppen har videre tatt opp
spørsmålet om konsekvensene av innmelding i en refunderende ordning. Det
ble konkludert med at refusjonen ikke skal opphøre som følge av ny
medlemspliktig stilling i den refunderende ordningen.
Refusjonspensjon for enkemannspensjoner etter nye regler
Reglene er avklart, og nytt refusjonsskjema er snart klart.
RU anbefaler SPK å sende ut brev til aktuelle parter med forklaring om
hvordan reglene skal praktiseres sammen med nytt refusjonsskjema.

12/13

Pensjonsreformen
Nye regler for folkevalgtordning
I etterkant av møte i RU 07.03 har prosessen rundt utferdigelse av vedtekter for
ny folkevalgte ordningen endret seg. Det kom i stand et samarbeid mellom
KLP, Pensjonskasseforening, Oslo pensjonsforsikring, Storebrand og DNB
Liv. OPF har laget utkast til vedtekter for ny folkevalgtordning, mens KLP har
laget utkast til regler for tilpasning av folkevalgte til ordinær
tjenestepensjonsordning i kommunal sektor. Dette arbeidet skal ferdigstilles
innen 01.07.13.
Nye samordningsregler for årskull 1954 og senere
Regler foreligger ikke, men ventet høsten -13.
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Sak

Ansvar
Ny uføreytelse i offentlige tjenestepensjonsordninger
Høring om tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon til ny
uføretrygd i folketrygden forelå 21. juni. Både Pensjonskasseforening, Finans
Norge, SPK og KLP er høringsinstanser. Høringsfrist er 22. august.
Noen hovedpunkter fra høringen:
 Uføreordning blir en nettoordning slik at pensjonen beregnes som et
direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden
 Minste uføregrad på 20 %
 Tydelige inntektsregler ved siden av pensjon
 Det innføres hvilende pensjonsrett som i folketrygden
 For personer med aldersgrense 70 år blir det opptjening frem til 67 år
 Dagens ytelser skal konverteres over til nytt regelverk slik at
uførpensjonen omgjøres fra en brutto- til en netto, men slik at
tjenestepensjonen før skatt blir den samme som tidligere

13/13

Endringer i tariffavtalen i kommunal sektor - Status vedrørende nye
innmeldingsregler fra 1.4.13
Nye innmeldingsregler trådte i kraft 01.04.13. Det har nå i etterkant blitt
avklart fra de ulike tariffpartene at reglene bør gjelde på tvers av
tariffområdene.

14/13

Revisjon av OFA
RU gikk gjennom innspill fra Arbeidsgruppen under OFA og
Sikringsordningen. Kommentarer fra RU vil fremgå av eget notat.

15/13

Driften og økonomien i Sikringsordningen

16/13

Hovedtrekkene i regnskap og årsberetning for 2012 ble referert da dette formelt
ikke forelå til møte. Både regnskap og årsberetning sendes ut så snart det
foreligger godkjent.
Eventuelt
Dagens møte var leder av RU, Käte Grøholt, og Runar Nesvold sitt siste møte.
For perioden 01.07.13 til 01.07.15 vil følgende personer være representert i
RU:
Jostein Nordby – SPK
Ragnar Hodne – SPK
Christer Drevsjø – Pensjonskasseforeningen
Siv Holland – KLP
Fredrik Anspach – KLP
Anita Sivertsen – Pensjonsordningen for sykepleiere
Espen Torum – Finans Norge
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