MØTEREFERAT
Sak:

Møte i Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

19.09.2016

Tilstede:

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

Forfall:

Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte

12. desember 2016, kl. 12 i KLP

Sak
17/16

Sign:RHT

Godkjennelse av referat fra møte 02.05.16
Referat godkjennes med følgende rettelse i sak 16/16:
Første avsnitt endres til:
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.

18/16

Oppnevning av vararepresentant fra SPK
Lars Johannessen fra SPK er oppnevnt som vararepresentant for Jostein Nordby
(SPK) i Rådgivende Utvalg i perioden 01.09.2016 – 28.02.2017.

SPK prosjekt – Ny refusjonsløsning
19/16
SPK v/ Helen Karlberg og Susan Ørjansen presenterte forslagene fra SPK
forprosjektet – Ny refusjonsløsning. En særskilt arbeidsgruppe med representanter
fra flere tjenestepensjonsleverandører i Overføringsavtalen har arbeidet med
prosjektet.
Dagens presentasjon sendes til Rådgivende Utvalg.
Rapporten skal ferdigstilles i løpet av høsten, anslagsvis november. Endelig
sluttrapport vil bli sendt Rådgivende Utvalg.
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Erstatningskrav mellom pensjonsinnretninger
Oslo Pensjonsforsikring har rettet en henvendelse til Rådgivende Utvalg med
spørsmål om hvilket alternativt hjemmelsgrunnlag som er aktuelt ved vurdering av
erstatningskrav på grunn av feil/mangelfulle opplysninger fra
tjenestepensjonsleverandøren i konkrete refusjonssaker.
Overføringsavtalen oppstiller i § 14 andre ledd, siste punktum et
hjemmelsgrunnlag:
"Ansvar mellom avtalepartene for feil avgjøres etter erstatningsrettslige regler."
Oslo Pensjonsforsikring har bedt Rådgivende Utvalg vurdere om ikke
Overføringsavtalens § 15 kan benyttes som alternativ hjemmelsgrunnlag for
økonomisk tap som har oppstått i forbindelse med brudd på informasjonsplikten.
Rådgivende Utvalg kan ikke se grunn til å vurdere andre hjemmelsgrunnlag, all
den tid Overføringsavtalens § 14 regulerer ansvar for feil mellom avtalepartene.
Rådgivende Utvalg vil sende Oslo Pensjonsforsikring skriftlig svar på
henvendelsen.

21/16

Utlevering av opplysninger om enkeltmedlemmer/pensjonister
Det ble vist til KLPs notat av 15.09.2016.
Problemstillingen handler om et finansselskap, kan utlevere taushetsbelagt
informasjon/dokumenter om sitt medlem/pensjonist til en annen
tjenestepensjonsleverandør. Behov hos annen tjenestepensjonsleverandør oppstår
gjerne i forbindelse med en feilutbetalingssak.
Slik informasjon/dokumentasjon kan ikke utleveres uten hjemmel i lov/forskrift,
eller samtykke fra medlem/pensjonist, jf. finansforetaksloven § 16-2, nr 1. RUs syn
er at det ikke foreligger slik hjemmel, og at utlevering av taushetsbelagte
dokumenter ikke kan finne sted i andre tilfeller enn der det foreligger samtykke fra
medlem/pensjonist.

22/16

Status arbeidsgruppen under OFA
Brukerveiledning ble ferdigstilt fra SPK i sommer, og oppdatert utgave ble lagt ut
på SPKs hjemmeside 05.09.2016.
Det gjenstår fortsatt flere uavklarte problemstillinger, som vil tas etter hvert. P.t.
prioriteres bl.a. etteroppgjøret og andre eventuelle regelendringer som ventes i
høst.
Rådgivende Utvalg anmoder om å bli informert samtidig som endringer publiseres.

23/16

Status uførereform – etteroppgjør for 2015
Ved etteroppgjør benyttes gjeldende rettsgebyr på oppgjørstidspunktet.
Både SPK og KLP tar sikte på å gjennomføre etteroppgjøret i oktober.
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Endringer i OfTP
Har skjedd lite siden våren. Møtevirksomhet (med både arbeidsgiver/arbeidstakersiden) vil i nærmeste fremtid starte opp.
Høringsforslag om nye samordningsregler for -54 kullet er ventet høsten 2016.

25/16

Eventuelt
Nytt møte i Rådgivende Utvalg ble avtalt til 12. desember kl. 12 i KLP. Til dette
møtet inviteres daglig leder i Sikringsordningen for en gjennomgang av status og
regnskap.
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