Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato:
Til stede:

11. september 2018
Marit Gjerdalen, Christer Drevsjø, Espen Tørum, Ragnar Hodne, Lars
Johannessen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:
Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

7. desember 2018 kl. 09-12 i KLPs
lokaler

Dato: 18.09.2018

Signatur: RHT

Møtereferat

Sak
12/18

Godkjennelse av referat fra møte 05.06.18
-

13/18

Referat ble godkjent.

Status arbeidsgruppen under OFA
Revidert og mer brukervennlig Brukerveiledning ble publisert 2. juli 18.
Fokus i høst vil være å strukturere og oppdatere eksempelsamlingen.

14/18

Driften og økonomien i Sikringsordningen
Regnskap og årsberetning ble gjennomgått og tatt til orientering.
Rådgivende Utvalg vil til neste møte invitere daglig leder i Sikringsordningen for en muntlig
orientering om drift og økonomi i ordningen.
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Pensjonsreform – avtale om ny offentlig tjenestepensjon
-

Prosess for møte med Arbeids – og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har svart bekreftende på Rådgivende Utvalgs forespørsel om et
møte for å se nærmere på faglige problemstillinger knyttet til Overføringsavtalens funksjon i ny
offentlig tjenestepensjon. P.t har ikke departementet foreslått tidspunkt for møte. Rådgivende
Utvalg ble enige om prosess for forberedelse til møte.
-

Høring forskrift til samordningsloven og enkelte andre lover, herunder forskrift for
registrering og for utveksling av samordningsopplysninger
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Sak
Høringsfrist 19.10.18. SPK og KLP vil avgi høringsuttalelse.
-

Siste nytt om ny OfTP

Høringsnotat ventes i løpet av oktober. I desember-møtet vil Rådgivende Utvalg se nærmere på
problemstillinger i høringsnotatet som relaterer seg til Overføringsavtalen.
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GDPR
-

Hvordan påvirker regelverket utveksling av opplysninger mellom
pensjonsinnretningene?

Den nye personopplysningsloven endrer ikke på muligheten for at pensjonsinnretningene kan
utveksle opplysninger om medlemskap.
Direkte tilgang til andre pensjonsinnretningers systemer fordrer dog en nærmere utredning.
17/18

Eventuelt
Orienteringssaker:
- Fra Arbeids – og sosialdepartementet er det sendt ut høringsforslag om endring i
skatteforvaltningsloven § 3-6 for å legge til rette for automatisering av etteroppgjør av
AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning. Høringsfrist er 02.11.2018.
-

KLP er nå i gang med etteroppgjøret for uførepensjon. Oppgjøret vil gjøres bolkevis
over en periode på seks uker.
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