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Godkjennelse av referat fra møte 08.03.16
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Referat ble godkjent.
Ny representant fra KLP til RU

Dato: 02.05.16

Sign.: rht

Ansvar

Frist

Anita Dybdahl trer ut av Rådgivende Utvalg fra 1.mai 2016.
Juridisk rådgiver Rune Torstensrud tiltrer fra samme tidspunkt
som ny representant for KLP i Rådgivende Utvalg.
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Status arbeidsgruppen under OFA
Det ble etterlyst referat fra arbeidsgruppens møte den 11.april
2016.
Det ble på generelt grunnlag reist spørsmål om arbeidsgruppens
fremdrift i større grad kan sikres ved å skille mer på behandling
av faglige spørsmål og prosessledelse. SPK vil ta med seg
innspillet og vurdere dette nærmere.
Veiledningen til OFA ligger på nettsiden til SPK, slik at
hensynet til publisering er ivaretatt der. Det ble også nevnt at
veiledningen ikke er direkte rettstyrende for enkelt medlemmer,
men ivaretar behovet for prosessene for de sakene partene i
avtalen har.
Status uførereform
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KLP redegjorde kort om at ASD ser på noen problemstillinger
knyttet til uførereformen. Det avventes nå blant annet en høring
om presiseringer i forskriften om etteroppgjør. Videre ses det på
problemstillinger rundt konverteringsforskriften.
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Ansvar
Ny innmeldingsgrense for helseforetakene
Det blir ny innmeldingsgrense på 20% også for helseforetakene.
Nye regler skal gjelde fra 01.10.16.
Innen KS området er det ingen grense for innmelding, og det
registreres at ulike innmeldingsregler kan medføre noen
utfordringer i forhold til refusjon i OFA.
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Prop 112 L (2015 -2016)
Det konstateres at arbeid på pensjonistvilkår foreslås at unntas fra
innmelding for sykepleiere gjeldende fra 01.07.16.
I Prop.112 L foreslås det også tre års tjeneste i stilling før lavere
aldersgrense legges til grunn (endring i Lov om Statens
pensjonskasse).
RU anbefaler arbeidsgruppen under OFA å se nærmere på dette
med tanke på nærmere beskrivelse.
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Endringer i OfTP
Når det gjelder endringer i OfTP konstateres det at dette vil ta
noe tid. Prosessen følges.
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SPK prosjekt - Ny refusjonsløsning
Prosjektet er noe forsinket, da SPK ønsker å utrede nærmere et
forslag om justert/ny formel. Det tas sikte på å få nærmere
informasjon vedrørende dette arbeidet i neste møte i Rådgivende
Utvalg 19.september 2016.
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Eventuelt
Ny privat uførepensjon, etter tjenestepensjonsloven kapittel 8,
skal samordnes med tilsvarende ytelse fra offentlig
tjenestepensjonsordning. Finansdepartementet har i brev av 17.
mars 2016 konkludert med at finansforetaksloven § 16-2 (3) litra
b kan hjemle informasjonsutveksling i en overgangsperiode, i
påvente av et avklart hjemmelsgrunnlag. Bruk av bestemmelsen
forutsetter styrevedtak hos den enkelte innretning.
SPK informerte om at det i nærmeste fremtid vil gå ut et brev fra
SPK til aktuelle parter i OFA, der det informeres nærmere om
løsning hvor refunderende ordning kan stanse refusjon, uten
melding fra utbetalende, der pensjonsmottaker er død eller har
fylt 67 år.

Frist

