MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

12.12.14

Tilstede:

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

Forfall:

Marit Gjerdalen

Referent:

Fredrik Anspach

Neste møte:

4. mars 2015 i KLPs lokaler

Dato: 12.12.14

Sak
22/14

Sign.: fra

Ansvar
Godkjennelse av referat fra møte 18.09.14
Referatet godkjennes.

23/14

Status uførereform
Alle pensjonsleverandørene har sendt ut brev vedrørende omregning av
eksisterende uførepensjoner til nytt regelverk. Dette har for noen av
leverandørenes vedkommende avstedkommet en del henvendelser fra berørte
pensjonister.
Omlegging av beskatningen er en vesentlig del av reformen, og leverandørene
ser i utgangspunktet på dette som et forhold som må avklares av den enkelte
direkte med skattemyndighetene.
Det er fortsatt slik at ikke alle deler av regelverket er klart, og man avventer
endelig vedtakelse av enkelte lovbestemmelser og forskrifter. Blant annet har
det vært noen diskusjoner rundt den foreslåtte bestemmelsen om størrelsen på
uførepensjonen ved siden av mottak av folketrygdberegnet AFP, da særlig sett
opp mot regelen om 70-begrensning mot tidligere inntekt ved mottak av AFP.
Man venter også på forskrift om medlemskap. Her har SPK, KLP og OPF
utarbeidet forslag til forskrift til departementet.
Forskriften om etteroppgjør og inntektsavkortning er nå vedtatt, og det er sendt
ut brev om dette fra departementet den 5. desember.

24/14

Det ble også diskutert at det nå har blitt fremlagt lovproposisjon om ny
uførepensjon også i de private tjenestepensjonsordningene.
Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål
Referater fra Arbeidsgruppen har blitt oversendt til RU.
Det har også i Arbeidsgruppen vært diskutert situasjonen rundt nytt regelverk
for uførepensjon, og problemstillinger relatert til OFA som dukker opp i den
forbindelse.
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Ansvar
KLP tok i RU-møtet opp spørsmålet om at det er enkelte uavklarte spørsmål,
blant annet rundt forholdet mellom mottak av oppsatt pensjon og ny
innmeldingspliktig stilling.
Innmeldingsregler i offentlig tjenestepensjon
- Status lovforslag om ny minstegrense for innmelding i SPK og
Sykepleierordning
- Øvrige endringer i innmeldingsregler i kommunal sektor
Lovforslaget ligger fortsatt i departementet.
De forskjellige tariffområdene i kommunal sektor har etter hvert vedtatt nye
regler om minstegrense for innmelding, men med noe forskjellige
ikrafttredelsesdatoer. Spekter avventer behandlingen av lovforslaget før
medlemsreglene vurderes der.

26/14

Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 09.09.14
Ingen kommentarer til vedlagte protokoll. Etter RU møte ble det oppklart at
RU også har mottatt Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen den 12.11.14.
Denne var imidlertid ikke vedlagt agenda til RU møte 12.12.14.

27/14

28/14

Møteplan RU 2015
Forslag:
- Onsdag 4. mars kl 13 – 15 hos KLP
- Onsdag 3. juni kl 13 – 15 hos SPK
- Mandag 14. sept kl 13 – 15 hos KLP
- Onsdag 9. des kl 13 – 15 hos KLP
Eventuelt
Tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen er endret. Skal oversendes
departementet for godkjennelse. Endringene er ment å klargjøre ansvaret ved
tilslutning til Overføringsavtalen.
Det ble diskutert muligheten for å etablere en mer uformell
gruppe/arbeidsgruppe/samarbeidsorgan for å dekke behov for et felles forum
som ivaretar interessene til hele bransjen. KLP tar initiativ til dette på nyåret.
KLP informerte kort om en sak selskapet nylig har hatt for Høyesterett (HR2014-2470-A), og forventer en relativt snarlig dom i saken.

2
Frist

