MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møtedato:

06.03.2017

Til stede:

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

Forfall:

Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

27. juni 2017, klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak
1/17

Sign: RHT

Godkjennelse av referat fra møte 12.12.16
Referatet ble godkjent.
I forlengelsen av sak 26/16 ble det bestemt at driften og økonomien i Sikringsordningen
blir tema på juni møte. Dato ble satt til 27. juni kl 13.

2/17

3/17

Status uførereform
-

Etteroppgjør: KLP opplyste at det jobbes med å forbedre løsningen for
elektronisk inntektsregistering. Både SPK og KLP erfarer at en del har
utfordringer i forhold til å forstå når og hvilken inntekt som skal meldes. Dette
var første etteroppgjør for uføre. Man antar at resultatet i etteroppgjøret vil
bevisstgjøre mange om viktigheten av å melde fra om endret inntekt. Det
opplyses videre at det foreligger relativt få ankesaker til Trygderetten.

-

Forskrift om endringer i overgangsforskriften: Høringsfrist gikk ut 6.januar.
Departementet jobber fortsatt med saken. Det har kommet mange innspill i
høringsrunden.

Status arbeidsgruppen under OFA
Siste oppdatering av Brukerveiledningen ble publisert 1.februar. Det jobbes nå med
kapittel 6, som antas sluttført til sommeren. Til høsten skal kapittel 7 gjennomgås.
Rådgivende Utvalg fremmet ønske om oppdatering av eksempelsamlingen. Dette for å
sikre likebehandling.
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Status SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning
Forprosjektet for ny refusjonsløsning avla rapport i desember 2016. Den er p.t til
behandling hos SPK. Rådgivende Utvalg ønsker rapporten fremlagt når den blir offisiell.

5/17

Status endringer OfTP/pensjonsreformen
Regelverket for etterlattepensjon i folketrygden er på høring med frist 1. juni.
Her vil det kunne foreligge problemstillinger knyttet til OFA, som må adresseres. I
månedsskiftet april/mai vil Rådgivende Utvalg ha en intern dialog om dette.

6/17

Eventuelt
Lars Johannessen (SPK) fortsetter som vararepresentant i Rådgivende Utvalg til
31.12.2017.
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