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Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen
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13.02.14
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Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen
Tørum, Anita Sivertsen, Fredrik Anspach

Forfall:
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Fredrik Anspach

Dato: 13.02.14

Neste møte:

05.06.14 kl. 13-15 i KLPs lokaler
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Sign.: fra

Ansvar
Godkjennelse av referat fra møte 18.10.13
Referatet godkjennes

2/14

Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål
Det jobbes i SPK med refusjonsskjema i Altinn.
Det ble fra RU etterspurt en nærmere status fra Arbeidsgruppen til neste møte,
helst med et skriftlig underlag.
SPK håper å få oppdatert eksempelsamlingen for samtidige stillinger innen
kort tid, og i hvert fall i løpet av første kvartal.
Innspill til endringer av OFA i lys av uførereformen tas gjerne imot av SPK, se
også sak 5/14.
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For ordens skyld opplyses det fra SPK at OFA er godkjent av departementet i
nåværende endrede form.
Status pensjonsreformen
 Nye regler for folkevalgtordning
 Ny uføreytelse i tjenestepensjonsordningene
Folkevalgte:
SPK har fått en henvendelse fra Christer Drevsjø i Pensjonskasseforeningen
vedrørende folkevalgte og om disse er omfattet av OFA der folkevalgte tas inn
i ordinær tjenestepensjonsordning i kommunal/fylkeskommunal sektor. Dette
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra enkelte medlemmer av
Pensjonskasseforeningen.
Folkevalgte faller ikke inn i den tradisjonelle gruppen "ansatte" som omfattes
av OFA.
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KLPs og Pensjonskasseforeningens representanter redegjorde for bakgrunnen
for tillegget til ordinære vedtekter og bakgrunnen for at selskapet har antatt at
folkevalgte i slike tilfeller skal behandles på lik linje med ansatte. Tillegget er
laget for at de folkevalgte i størst mulig grad skal passe inn i den ordinære
tjenestepensjonsordningen, og det ble i forbindelse med arbeidet vurdert slik at
eksisterende hjemler passet for dårlig for dette formålet.
SPK sørger for en avklaring av spørsmålet så snart som mulig.
Ny uføreytelse:
Det jobbes intenst med ny uføreytelse i både SPK og KLP, både på fag- og
systemsiden. SPK og KLP har også samarbeidsmøter i anledning reformen.
Det har dukket opp noen problemstillinger vedrørende utveksling av
informasjon mellom NAV og tjenestepensjonsleverandørene i forbindelse med
nye regler om inntektsavkortning av uførepensjon.
Nye samordningsregler for årskullet fra 1954 skal tas opp igjen i
departementet.
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Status endringer innmeldingsregler i kommunal sektor



Innføring av pensjonistvilkår
Status praktisering

Pensjonistvilkår:
KLP opplever en del henvendelser fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med
spørsmål om ansettelse på pensjonistvilkår. Da dette er et arbeidsrettslig
spørsmål er det i utgangspunktet KLPs vurdering at slike spørsmål må avklares
av arbeidsgiver-/arbeidstakersiden i kommunal sektor.
Praktisering:
KLP har opplevd en stor økning i antallet endringsmeldinger på bakgrunn av
innmeldinger i lavere stillinger enn tidligere nedre grense.
Denne posten anses inntil videre avklart, og kvitteres foreløpig ut.
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Status revisjon av OFA
 Godkjenning fra departement
 Annet?
Styret i SPK har behandlet revisjonen av avtalen. Deretter gikk saken videre til
Arbeidsdepartementet, hvor det er blitt gjort et par mindre endringer (ingen
realitetsendringer). Avtalen, i revidert form, ble sendt ut fra SPK per e-post, og
dette innebærer at den reviderte avtalen er godkjent av departementet.
Dette var den tredje revisjon av avtalen etter 2004.
Innspill til eventuelle endringer i OFA som følge av uførereformen:
SPK inviterer Arbeidsgruppen til å komme med innspill om mulige endringer i
OFA og/eller Brukerhåndbok på bakgrunn av ny uførepensjon innen 1. april
2014, jf. sak 2/14.
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Henvendelse til SPK fra Oslo Pensjonsforsikring
 Krav fra OPF om endring av praksis ved refusjon – se vedlagte brev.
Fra brevet hitsettes:

SPK skal vurdere saken og vil gi tilbakemelding til OPF, med kopi til RU.
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