MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

18.09.14

Tilstede:

Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen
Tørum, Fredrik Anspach

Forfall:

Anita Sivertsen

Referent:

Fredrik Anspach

Neste møte:

16.12.14 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Dato: 19.09.14

Sak
15/14

Sign.: fra

Ansvar
Godkjennelse av referat fra møte 05.06.14
Referatet godkjennes med følgende endring i sak 11/14:
Avsnitt:
"Forslaget inneholder en protokoll om mulighet for at særaldersgrense i stilling
med lav aldersgrense ikke utløser pensjonsrett i stilling med høyere
aldersgrense."
Endres til:
"Forslaget inneholder en protokoll om mulighet for at stilling med lav
aldersgrense ikke utløser pensjonsrett i stilling med høyere aldersgrense."

16/14

Status uførereform
KLP: Arbeider intensivt med reformen både på system- og fagsiden.
Konvertering innebærer mye arbeid, og muligens også en del etterarbeid.
Rapportering av inntekt skal skje gjennom nettløsning.
Nye forskrifter om etteroppgjør og inntektsavkortning er på trappene. I tillegg
til forskrift om samordning med AFP.
Intet nytt om Edag, men det er et ønske om å få tilgangen for de offentlige
tjenestepensjonsordningene.

17/14

Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål
Arbeidsgruppen hadde møte i forrige uke. RU mottar referat til uken.
Temaene var blant annet:
Status uførereform, konverteringsforskrifter.
Minstegrenser for innmelding.
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Frist

Sak

Ansvar
KLP har kommet med en del innspill til endringer i eksempelsamlingen.
Det ble reist spørsmål om muligheten for å utveksle eventuelle eksempler på
ny uførepensjon benyttet i opplæring i de enkelte pensjonsinnretninger, og
dette ble sett på som ønskelig.
Et par enkeltsaker ble tatt opp i arbeidsgruppen, og referert kort i RU, blant
annet:
E-post fra Storebrand påpekte beregningsgrunnlaget for uførepensjon fra januar
2015 slik det er formulert i lov om Statens pensjonskasse kan medføre
endringer i hvordan pensjonsgrunnlaget fastsettes i de kommunale
tjenestepensjonsordningene.
Forståelsen av hvordan man avkorter oppsatt uførepensjon.

18/14

Lovforslag om ny minstegrense for innmelding
Forslag om 20 % grense i SPK.
Det ble reist spørsmål om hvordan en slik grense eventuelt skal legges til grunn
for kommunal sektor. RU registrerer at departementet i høringsnotatet har lagt
til grunn at tilsvarende endringer i innmeldingsgrensen gjøres i øvrige
offentlige tjenestepensjonsordninger.
Det ble påpekt at Arbeidsgruppen under OFA mener at virkningstidspunktet fra
nyttår kan være litt tidlig. Mulig mer fornuftig å legge opp til en endring i
forbindelse med tariffoppgjørene til neste vår.

19/14

Driften og økonomien i Sikringsordningen
Årsberetning og regnskap for 2013 ble behandlet og vedtatt av
Sikringsordningens styre den 18.juni 2014.
Vedtak: Rådgivende Utvalg tok årsberetning og regnskap for 2014 fra
Sikringsordningen til etterretning.

20/14

Status OPF – endre refusjonspraksis

21/14

Brev fra SPK av 300614 som korrigerer deler av brev fra OPF av 180614, er
foreløpig siste korrespondanse i forbindelse med denne saken.
Eventuelt
KLP-sak til Høyesterett. Saken gjelder identifikasjon i forbindelse med
foreldelse av pensjonsterminer, og skal opp i Høyesterett i november.
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