MØTEREFERAT
Sak:

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møtedato:

27.06.2017

Til stede:

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

Forfall:

Ragnar Hodne

Referent:

Rune Torstensrud

Neste møte:

9. oktober 2017, klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak
7/17

Sign: RHT

Godkjennelse av referat fra møte 06.03.2017
Referatet ble godkjent.
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Status uførereform
-

Forskrift om endringer i overgangsregler:

Forskriften trer i kraft 1.juli d.å og gis tilbakevirkende kraft til 1.1.15.
Pensjonsleverandører vil ivareta alle pensjonister som kommer inn under forskriften,
slik at den enkelte ikke trenger å melde fra selv.
-

Forslag til endring i forskrift om reduksjon av uførepensjon pga
inntekt og etteroppgjør:

Det er foreslått endring i forskrift 26.11.2014 nr.1467 § 3 b – endring av
inntektsgrense.
SPK og KLP har vært i dialog med departementet om praktisering av bestemmelsen.
På bakgrunn av dette har departementet sendt ut et brev til et utvalg av interessenter
og bedt om tilbakemelding på forslagene.
Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen knyttet til hvordan
inntektsgrensen skal økes. Etter gjeldende ordlyd skal samlet inntekt før uførhet økes
med samme beløp som inntektsgrensen økes. Forslaget går ut på å endre ordlyden
slik at samlet inntekt før uførhet skal økes i samme forhold som inntektsgrensen økes.
Forslaget går også ut på å presisere at endring i inntektsgrensen og samlet inntekt før
uførhet kun skal knyttes til den delen av inntekten som kan relateres til
medlemspliktig stilling. Dette vil si at blant annet fribeløpet i inntektsgrensen og
annen inntekt som ligger i inntekt før uførhet ikke skal berøres.
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Det er også reist spørsmål om det bør være en øvre grense for karriereutvikling, altså
om pensjonen skal opphøre når lønnsutviklingen i reststillingen har vært så god at
den tangerer eller overstiger oppregulert pensjonsgrunnlag. Departementet uttaler at
de ikke har lagt opp til en slik begrensning i forskriften og at spørsmålet har
sammenheng med generelle regler i TP ordningene.
Det er satt frist til 11. august for å gi tilbakemelding på departementets forslag.
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Status arbeidsgruppen under OFA
Lars Johannessen informerte om følgende:
- Det skal jobbes med å endre strukturen i brukerveiledningen og sees på
mulighet for å digitalisere den.
- Det skal sees på mulighet for å knytte eksempelsamlingen, som er et eget
dokument, nærmere brukerveiledningen. Eksempelvis å legge den som
vedlegg og knytte eksemplene tettere til teksten i brukerveiledningen.
Arbeidsgruppen har jobbet med å kartlegge om de enkelte TP- ordninger har
krypterte løsninger for datautveksling. Konklusjon er at dette er ivaretatt.
Status SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning
-
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Rapporten fra forprosjektet har vært presentert for departementet, og det avventes nå
tilbakemelding derfra. Rådgivende Utvalg har bedt om innsyn i rapporten.
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Status endringer OfTP/pensjonsreformen
-

Høring om nye regler for etterlatte i folketrygden (etterlattereformen)

Høringsfristen gikk ut 1. juni, og SPK, KLP og Pensjonskasseforeningen har avgitt
høringsuttalelse. Hovedfokus er at nødvendige endringer i tilstøtende regelverk for
offentlige tjenestepensjon må på plass dersom nye regler for etterlatte i folketrygden
blir vedtatt.
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Eventuelt
Ny personvernforordning
Personopplysningsregelverket, ny EU- forordning trer i kraft mai 2018.
SPK informerte at de har ansatt personvernombud, og likt som for KLP, er det stort
fokus for å sikre at krav i forordningen er ivaretatt. Herunder tema som utveksling av
personopplysninger mellom pensjonsleverandørene.
Dom fra Oslo tingrett mai 2017
En nylig avsagt dom fra Oslo tingrett pålegger KLP (og øvrige selskaper) en svært
krevende veiledning- og informasjonsplikt om hvilke valg medlemmer bør ta når det
gjelder uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Saken er anket til
Borgarting lagmannsrett.
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