MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møtedato:

09.10.2017

Til stede:

Christer Drevsjø, Lars Johannessen, Ragnar Hodne,
Marit Gjerdalen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Espen Tørum

Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

15.desember 2017, klokken 09:30 – 12:00 i KLPs lokaler

Sak
13/17

Sign: RHT

Rådgivende Utvalg i perioden 2017 - 2019
Siv Holland ble valgt som leder for perioden 01.7.2017 til 01.07.2019
Rune Torstensrud ble valgt som referent for samme periode.

14/17

Godkjennelse av referat fra møte 27.06.2017
Referatet ble godkjent.

15/17

16/17

Status uførereform
-

Forskrift om reduksjon av uførepensjon pga inntekt og etteroppgjør,
(26.11.2014 nr.1467), se sak 8/17. Varslet endring av ordlyd i § 3 b ble fastsatt
8.september 2017. Pensjonsinnretningene er fornøyd med Departementets
behandling av saken og det endelige resultat. Bestemmelsen er gjort mer
presis og håndterbar.

-

Forskrift om endringer i overgangsregler (03.07.2014 nr.949) trådte i kraft
01.07.17, med virkning tilbake til 01.01.15. KLP har utbetalt uføretillegget til
aktuelle tilbake i tid. SPK ferdigstiller arbeidet i løpet av høsten.

Status arbeidsgruppen under OFA
Revisjon av eksempelsamling og omstrukturering av brukerveiledningen er satt på
vent.
Det er fra Rådgivende Utvalg et ønske om at dette arbeidet prioriteres.
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Generelle problemstillinger kan meldes inn til arbeidsgruppens representanter, som
deretter vurderer om problemstillingen er interessant for de andre
pensjonsinnretningen for diskusjon og eventuell løsning.
Sak til diskusjon fra SPK
SPK har mottatt spørsmål fra KLP om personer ansatt som lærere (100% stilling),
kombinert med en stilling i deltidsbranntjenesten (2,5%), kan meldes inn i SPK for
sin samlede stilling. Dette iht særlige retningslinjer for innmelding av arbeidstakere
som har flere stillinger innen offentlig sektor.
SPK ønsket å lufte problemstillingen. Saken ble diskutert, og SPK vil sende et formelt
svar tilbake til KLP.

18/17

Driften og økonomien i Sikringsordningen
Regnskap og årsberetning ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Det vil bli rettet en ny henvendelse til Sikringsordningen med ønske om en nærmere
muntlig orientering om drift og økonomi i ordningen.

19/17

Status pensjonsreformen/endringer i OfTP
Arbeids – og sosialdepartementet har i brev av 21.09.17 sendt på høring forslag til nye
samordningsregler for kull 1954 og yngre. Høringsfrist er 20. desember 2017. SPK,
KLP og Pensjonskasseforeningen vil avgi høringsuttalelse.
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Eventuelt
-SPK fyller 100 år i år. I den forbindelse blir det utgitt en bok som omhandler
pensjonsreglenes utvikling fra 1814 til i dag.
- Høring forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven.
Pensjonskasseforeningen avgir høringsuttalelse.

Referat RU møte 09.10.17

Side 2 av 2

19.12.17

