MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

07.12.15

Tilstede:

Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit
Gjerdalen, Siv Holland, Anita Dybdahl

Forfall:
Referent:

Anita Dybdahl

Neste møte:

8. mars 2016

Dato: 07.12.15

Sak
22/15

Godkjennelse av referat fra møte 14.09.15

23/15

Referatet ble godkjent med enkelte justeringer.
Status arbeidsgruppen under OFA

Sign.: ady

Ansvar

Leder for arbeidsgruppen, Lars Johannessen, redegjorde for arbeidsgruppens
arbeid fra oppstart og til i dag.
24/15

Status uførereform
KLP redegjorde for følgende problemstillinger Arbeids- og
sosialdepartementet jobber med:
-

Etteroppgjør. Forskriften som vedrører inntektsavkorting og
etteroppgjør er ennå ikke utvidet med noen av bestemmelsene som var
på høring med frist 11. september 2015. Det jobbes med praktiske
løsninger for etteroppgjør. Feriepengetillegg er en av
hovedutfordringene, og det er dialog med Arbeids-og
sosialdepartementet i forhold til løsninger. Det er fremdeles uklart
hvilke inntektsspesifikasjoner man vil få fra Skatteetaten, blant annet
pga. usikkerhet rundt hjemmel for slike spesifiserte opplysninger.

-

Uførepensjoner som regnes om til alderspensjon ved særaldersgrense
etter 31.12.2014. Samordning med ny uføretrygd ga høyere
samordningsfradrag enn før 1. januar 2014. Departementet vedtok en
egen forskrift for disse sakene 1. desember 2015. Samordningsfradraget i alderspensjon skal fastsettes etter reglene i
samordningsloven slik de lød før 1. januar 2015. Vi skal bruke
pensjonsgrunnlag, tjenestetid, pensjonsgrad og deltidsprosent som
alderspensjonen er beregnet etter og uførepensjonen fra folketrygden
slik den var beregnet per 31. desember 2014. KLP og SPK (skal) tar
sikte på å regne om disse sakene innen nyttår.

-

Tema: Bruttoberegnet uførepensjon/høy sats i mange år før ytelse fra
folketrygden innvilges. Problemet er lavere beregningsgrunnlag hvis
pensjonisten har hatt bruttoberegnet uførepensjon i mer enn fem år,
samt at et nivå på 66 % ikke ivaretas innen OfTP ettersom
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Frist

Sak

Ansvar
uførepensjon nå er et rent påslag. Her er det ikke kommet nye
bestemmelser ennå.

25/15

Sikringsordningen
Daglig leder i Sikringsordningen, Anne-Karin Andreassen, gjorde rede for
Sikringsordningens drift, samt tendenser i sakene ordningen behandler.

26/15

Endringer i OfTP
Det er lite nytt siden forrige møte i Rådgivende Utvalg. Arbeids- og
sosialdepartementet har gjennomført noen flere diskusjonsmøter med
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Rapporten fra departementet er
noe forsinket i forhold til opprinnelig frist 20. november, men er ventet i medio
desember.

27/15

Lovforslag ny minstegrense for innmelding i de lovfestede ordningene
(Prop.156L)
Saken ble vedtatt i førstegangsbehandling i Stortinget i dag, 7. desember.
Forslag til ikrafttredelse 01.01.16 er det noe usikkerhet rundt. Departementet
har henstilt at de tariffavtalte ordningene foretar en egen vurdering av om
minstegrensen skal endres i samsvar med foreslått minstegrense i SPK,
sykepleierordningen og apotekerordningen.

1 28/15

SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning
Gabler, KLP, OPF og Storebrand deltar i forprosjektet. Arbeidet har god
fremdrift. Forprosjektet skal avsluttes innen mars 2016. Det tas da en
beslutning om hvordan man går videre. Ytterligere utredning foretas da.

29/15

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Neste møte ble berammet til tirsdag 8. mars 2016, kl. 13-15.30 i KLP.

2
Frist

