MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato:

04.03.15

Tilstede:

Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen
Tørum, Marit Gjerdalen, Fredrik Anspach

Forfall:
Referent:

Fredrik Anspach

Dato: 04.03.15

Neste møte:

3. juni 2015 i SPKs lokaler

Sign.: fra

Sak
1/15

Ansvar
Godkjennelse av referat fra møte 12.12.14
Referatet godkjennes.
Til sak 28/14 ble det for øvrig bemerket at virkningstidspunktet for den
endrede tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen settes til
virkningstidspunktet for nye vedtekter i Sikringsordningen. Disse foreligger
ikke per dags dato.
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Til KLPs sak i Høyesterett, jf. sak 28/14bemerkes at avgjørelsen har fått
henvisningen Rt. 2014 s. 1272.
Status uførereform
Nye forskrifter er sendt på høring fra departementet. Disse gjelder:
- Opptjening av pensjonsrettigheter ved mottak av uførepensjon.
- Uføre som blir innvilget AFP
Høringsfristen er 10. april.
Etteroppgjør av uførepensjon på bakgrunn av inntekt ble diskutert. Hverken
reglene eller praksis er fullt ut på plass enda, men det jobbes med temaet i
tjenestepensjonsordningene.
Det ble videre diskutert en problemstilling vedrørende uførepensjonister som
per 1. januar 2015 ble omregnet til alderspensjon etter særaldersgrense. Man
har sett eksempler på at noen i denne gruppen kan tape mye pensjon på
omregningen. Man spurte seg om årsakene til dette, og mente blant annet at
dette kan skyldes samordning med uføretrygd i NAV. KLP skal se på
problemstillingen og tar kontakt med de øvrige tjenestepensjonsleverandørene
for å avklare praksis rundt dette.
Problemstillingen rundt å innhente inntektsopplysninger elektronisk ble tatt
opp, særlig på bakgrunn av proposisjonen om ny uførepensjon i privat sektor
(Prop. 42 L 2014-2015), hvor dette også var et tema. Det er hverken for
offentlige eller private tjenestepensjonsordninger gitt hjemmel for tilgang til Aordningen/Edag.
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Ansvar
Temaet årskjøring ble også diskutert.
Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål
Uførereformen preger diskusjonene også i arbeidsgruppen.
Man skal også gå igjennom Brukerveiledningen med tanke på eventuelt
nødvendige endringer.
I forbindelse med Arbeidsgruppens referat fra 19. januar ble spørsmålet om
yrkesskadefordel diskutert. SPK har opplyst at denne også blir gitt ved oppsatt
uførepensjon. RU mottar gjerne en redegjørelse for praksis hos SPK rundt
bestemmelsen.
Når det gjelder referatets punkt om 80%-regelen ble det bemerket at det har
skjedd en endring etter referatet ble skrevet. KLP har vært i kontakt med NAV,
og har fått opplyst at uføre i NAV får igjen trygden dersom det viser seg at
inntekten likevel ikke var over 80 % av samlet inntekt før uførhet i det aktuelle
inntektsåret.
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Innmeldingsregler i offentlig tjenestepensjon
Intet nytt fra departementet.
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Dom om særaldersgrenser
LB -2014 -29065. Saken ble kort diskutert. Det er ukjent om saken er anket.

6/15

Eventuelt
Det ble reist spørsmål Hvordan RU utøver/bør utøve sin rolle. Dette settes som
tema på neste møte i RU.
Det ble nevnt at det tilsynelatende er forskjell i hvordan
tjenestepensjonsordningene praktiserer skattereglene, særlig om pensjonistene
trekkes for skatt i 10,5 eller 12 måneder. Pensjonskasseforeningen har rettet en
skriftlig henvendelse til Skattedirektoratet vedrørende dette.
På bakgrunn av at styret i SPK er nedlagt, blir det nødvendig med endringer i
OFA. Det kan også være naturlig med innspill på øvrige endringer. Frist for
innspill til OFA til ble tentativt satt til 1.6.15.
SPK informerte om at pensjonskassen har en pensjonssak som har blitt anket
inn for Høyesterett. Saken har også sluppet inn. Saken dreier seg om karens på
etterlattepensjon.
RUs planlagte møte 9.12.15 flyttes til 7.12.15.
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