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Ansvar
Godkjennelse av referat fra møte 07.12.15
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Referatet ble godkjent med enkelte justeringer.
Status arbeidsgruppen under OFA
Arbeidsgruppen bør prioritere hvilke oppgaver man vil arbeide med i 2016. I
tillegg bør det sondres klarere mellom oppgaver som tilligger arbeidsgruppen
og oppgaver som hører inn under RU.
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Brukerveiledningen bør ikke ligge på en lukket nettside, slik det foreslås i
referatet fra møtet 14.12.2015. Dette skyldes at brukerveiledningen bør være
tilgjengelig for alle.
Status uførereform
KLP gjorde rede for at feriepengetillegg ihht. avklaring med Arbeids- og
sosialdepartementet (ASD) skal være med i inntektsgrensen for uførepensjoner.
Det er også gitt signaler om at dette tas med i høringsnotat for endringer i
forskrift om inntektsavkorting og etteroppgjør.
Etteroppgjør for uføre:
Det har vist seg å være nødvendig å endre hjemmelen for å få tilgang på
inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Det arbeides med å få denne på plass nå.
Det ligger an til at det blir tre grensesnitt mot Skatteetaten til bruk i
etteroppgjøret.
KLP ser mange utfordringer med regelen om at utbetaling av uførepensjon skal
stanse når inntekt overstiger 80% av samlet inntekt før uførhet. KLP har derfor
sendt ASD en henvendelse om saken i januar 2016.
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Lovforslag ny minstegrense for innmelding i de lovfestede ordningene
-

Norsk Sykepleierforbund har sendt en henvendelse til Arbeids- og
sosialdepartementet for å be dem vurdere muligheten for å unnta fra
medlemskap i sykepleierordningen arbeid på pensjonistvilkår. Det arbeides
med spørsmålet nå. Det blir trolig ikke løst innen 1. april 2016 når
regelverket med ny minstegrense for innmelding trer i kraft.
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KLP har sendt ut brev med informasjon om det nye regelverket til alle
sykepleiere med 100% alderspensjon fra sykepleierpensjonsordningen.
Dette er ca. 10 000 personer.

Endringer i OfTP
Det er ikke sannsynlig at ny ordning landes i årets tariffoppgjør. Men trolig vil
det komme noen føringer i dette oppgjøret, siden det er hovedoppgjør i år.
Statsråden hadde et møte med tariffpartene i februar 2016. Det jobbes med et
mandat for videre arbeid.
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SPK forprosjekt - Ny refusjonsløsning
Det har vært jevn progresjon i forprosjektet. Man har bygget på en rapport fra
2006 fra partene i Overføringsavtalen. Det er laget utkast til ny formel som
skal være mer rimelig, og som går i retning av at refunderende ordning skal
betale mer. Det gjøres nå analyser mht. hva formelen vil koste. Forprosjektet
har hatt som mål at rapport skal leveres i mars. Rapporten sendes også RU til
orientering.
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Eventuelt
Innen privat tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven), er det utfordringer mht.
samordning mot offentlig tjenestepensjon og uførerettigheter derfra. Nytt
regelverk trådte i kraft 1. januar 2016, og det viser seg at det er behov for
hjemler for tilstrekkelig informasjonsutveksling. Det er sendt et brev fra FNO,
NHO, Spekter, Virke og Pensjonskasseforeningen til Arbeids- og
sosialdepartementet vedrørende saken.
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