Møte i Rådgivende Utvalg
Møte dato:

23.04.2020 (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:

15.juni 2020 kl. 10-12 (Teams møte)

Dato: 23.04.2020

Signatur: RHT

Møtereferat
Sak
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Godkjennelse av referat fra møte 11.12.19
Referat ble godkjent.
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Arbeidsgruppen under OFA
Revidert utgave av brukerveiledningen til Overføringsavtalen ble publisert 1.1.2020.
Det jobbes nå med eksempelsamlingen samt å oppdatere brukerveiledningen på noen
punkter. Planlagt publisering er før 1.7.2020.
SPK arbeider med mandat for ny arbeidsgruppe, som skal erstatte tidligere gruppe med røtter
tilbake til 2012. Det vil bli nedsatt ny arbeidsgruppe, og mandatet vil hovedsakelig beskrive
arbeidsoppgavene, struktur og prosesser rundt arbeidet samt ønskede krav til kompetanse for
representanter i gruppen.
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Korona og pensjon
Midlertidige regler ved arbeid for alderspensjonister/AFP er på plass. Formålet er at
pensjonistene ikke skal tape pensjonsmessig under utførelse av koronarelatert arbeid.
Det er ikke gitt tilsvarende regler for de som mottar etterlattepensjon eller uførepensjon. ASD
jobber med problemstillingen og har fått innspill fra flere hold hva gjelder pensjonsmessige
konsekvenser for nevnte grupper.
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Endringer i Offentlig tjenestepensjon fra 2020
Det foreligger ikke ny informasjon i forhold til arbeidet med særaldersgrenser eller AFP i
privat sektor. Det antas at en skyver på disse problemstillinger grunnet korona-pandemien.
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Endringer i brukerveiledning
Det antas at nye retningslinjer for prosesser i mandat til arbeidsgruppen under
Overføringsavtalen, se sak 2/20, i stor grad vil forebygge eventuelle uenigheter knyttet til
endringer i brukerveiledningen.

6/20

Eventuelt
SPK skal starte opp et prosjekt for å forbedre datautveksling mellom partene i OFA. Det er
etablert en arbeidsgruppe som skal utrede og foreslå et konsept og overordnet skisse for en
forbedret løsning for datautveksling. SPK har invitert KLP og Oslo Pensjonsforsikring til å
delta, samtidig som arbeidsgruppen vil involvere andre parter underveis. Arbeidsgruppen skal
levere sin utredning innen 1. juli 2020.
SPK vil om kort tid sende ut informasjon om dette prosjektet til samtlige parter innen OFA.
Der vil det også bli gitt informasjon om andre aktiviteter fra SPK sin side.
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