MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

12.12.2016

Tilstede:

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

Forfall:

Ragnar Hodne

Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

6. mars 2017, klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak
26/16

Sign: RHT

Godkjennelse av referat fra møte 19.09.16
Referatet ble godkjent.

27/16

Status uførereform
Etteroppgjør for 2015
SPK og KLP har gjennomført etteroppgjør for 2015. Behandling av sakene skal være
ferdig før jul. Det er sendt brev til pensjonister der etteroppgjøret viser at de har fått for
lite eller for mye uførepensjon.
Erfaringer så langt viser at inntektsgrensen har vært feil i en del saker, og at
uførepensjonistene opplever det som vanskelig å forstå hvordan inntekt skal registreres.
Høring om endringer i overgangsforskrift til nye uføreregler
Høringsforslagene departementet kommer med er ment å ivareta utilsiktede virkninger av
uførereformen. Høringen gjelder to ulike grupper av uførepensjonister som mottok
uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før 1.januar 2015. Høringsfrist satt til
6.januar 2017.
Dersom forslagene blir vedtatt vil det bli nødvendig med systemtilpasninger for
tjenestepensjonsleverandørene.

28/16

Status arbeidsgruppen under OFA
Saken ble utsatt til neste møte.

29/16

Driften og økonomien i Sikringsordningen
Daglig leder i Sikringsordningen Anne Karin Andreassen gav Rådgivende Utvalg en
orientering om drift og økonomi. Regnskapstall pr. oktober 2016 ble presentert.
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Sak
Rådgivende Utvalg tok orienteringen til etterretning.
30/16

Status SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning
Rådgivende Utvalg er tidligere orientert om at rapporten vedrørende dette arbeidet skulle
ferdigstilles anslagsvis november d.å. Rapporten er p.t forsinket i forhold til tidligere
anslag.

31/16

Status endringer OfTP
Tariffpartene startet i høst med nye møter hos Arbeids-og sosialdepartementet.
Nye regler for 54-kullet er satt på vent da departementet ønsker å se dette i sammenheng
med endringer i OfTP generelt.

32/16

Eventuelt
Neste møte blir mandag 6. mars 2017.
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