MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møtedato:

15.12.2017

Til stede:

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

Forfall:
Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

15. mars 2018 klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak
21/17

Sign: RHT

Sikringsordningen – drift og økonomi
Daglig leder i Sikringsordningen, Anne Karin Andreassen, ga Rådgivende Utvalg
en orientering om økonomi og drift i Sikringsordningen. Rådgivende Utvalg tok
orienteringen til etterretning.
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Godkjennelse av referat fra møte 09.10.2017

Referatet ble godkjent.
23/17

Status uførereform
- Etteroppgjør for uføre
SPK gjennomførte etteroppgjøret i siste halvdel av oktober. KLP gjorde
etteroppgjøret ca medio november.
SPK og KLP opplyser om noe etterarbeid knyttet til enkelte henvendelser i
etterkant av oppgjøret, men generelt færre henvendelser i år enn i 2016.
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Status arbeidsgruppen under OFA

-

Oppdatert versjon av dagens brukerveiledning skal publiseres på nyåret.
(Endringer i tekst vil fremgå i lilla farge)
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-

Eksempelsamlingen er fortsatt ikke oppdatert. Rådgivende Utvalg legger
til grunn at dette arbeidet vil bli prioritert i 2018

-

Filoverføring med krypterte data vil i nærmeste fremtid iverksettes
mellom ordningene. Man går da bort fra dagens løsning med overføring av
data i papirform. Kommunikasjon mellom SPK og KLP fortsetter gjennom
Altinn. Dersom denne løsningen svikter, benyttes den krypterte løsningen.

Status pensjonsreformen/ endringer OfTP
- Forslag nye samordningsregler
Frist for å svare på høringsnotatet er 20.12.2017. SPK og KLP vil levere
høringsuttalelse.
Pensjonsleverandørene har i det vesentlige sitt fokus på å beskrive effekter av
foreslått regelverk herunder administrative utfordringer
- Status ny offentlig tjenestepensjon
Prosessen er satt i gang igjen, og partene skal i nærmeste fremtid i nye møter med
departementet
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Eventuelt
To neste møter i Rådgivende Utvalg blir 15. mars 2018 og 5. juni 2018. Begge møter
avholdes klokken 13 -15 i KLPs lokaler.
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