Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato:

15. mars 2018

Tilstede:

Marit Gjerdalen, Christer Drevsjø, Espen Tørum, Ragnar Hodne, Lars
Johannessen, Siv Holland

Forfall:

Rune Torstensrud

Referent:

Siv Holland

Neste møte:

5. juni 2018 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Dato: 21.03.2018

Signatur: SIH

Møtereferat

Sak
1/18

Godkjennelse av referat fra møte 15.12.17
-

2/18

Referat ble godkjent med korrigeringer i møte.

Status uførereform
-

Karriereutvikling for uføre i restarbeidstillingen,
Praktisering av 80% regelen.
Pensjonsinnretningene har god dialog i dette arbeidet.

3/18

4/18

Status arbeidsgruppen under OFA
-

Plan for arbeidsgruppens oppgaver i 2018 ble gjennomgått.

-

Rådgivende Utvalg ber om å få oversendt utkast til ny Brukerveiledning for
OFA når den foreligger, og før den publiseres av SPK.

Status pensjonsreform – Avtale om ny offentlig tjenestepensjon
-

Ny avtale om tjenestepensjon for offentlig ansatte kom i stand 3. mars 2018,
med frist for godkjennelse 1. juli 2018.

-

Rådgivende Utvalg registrerer at Overføringsavtalen skal videreføres og ha en
koordinerende funksjon ved utbetaling av pensjon til personer med opptjente
rettigheter fra en offentlig tjenestepensjonsordning.
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Sak
5/18

6/18

Dom i Arbeidsretten av 5. mars 2018
-

Saken gjaldt endring av minstegrense til 20% ved innmelding i
pensjonsordningene for ansatte i helseforetakene.

-

Konsekvensen av dommen er at endringen av innmeldingsgrensen til 20% for
ansatte i helseforetakene er gyldig. Selve endringen ble ansett som
tariffstridig.

-

KLP forholder seg til 20% grense for innmelding av ansatte i helseforetakene,
unntatt helseforetakene som hører inn under Pensjonskassen for
helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH).

-

PKH opererer med innmeldingsgrense på 14 timer i uken/168 timer i
kvartalet, i tråd med deres vedtekter. For leger ansatt ved sykehusene i
hovedstadsområdet gjelder en nedre grense for innmelding på 20 % fra
01.10.2016.

Sen informasjonsutveksling mellom leverandører ved endringer i
administrering av ordninger
-

7/18

Rådgivende Utvalg vil følge arbeidet og den videre prosessen med ny offentlig
tjenestepensjon tett.

Rådgivende Utvalg henstiller SPK å sende informasjon til alle
pensjonsleverandører med påminnelse om at informasjon om endringer i
administrering må sendes SPK (evt. også andre) så snart det lar seg gjøre.

Eventuelt
- Ingen saker
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