
Referat  Pensjonsutvalgsmøte onsdag 21.10.2015 kl 11.10

1. Dagsorden Godkjent
2. Referatsaker

1. Pensjonsutvalgsmøte 28.8. Ingenmerknader
2. Fafos pensjonsforum Jan redegjorde.
3. Sentralstyremøter Tas til etterretning
4. Ny leder i Lop. Tas til etterretning.

3.   Statsbudsjettet, Pers beregninger ble gjennomgått. Et forenklet oppsett med kommentarer blir 
sendt Vi i Lop. Jan gjennomgikk St.meld. Bedre Skatt. Jan utarbeider artikkel til Vi i Lop med vekt 
på eventuelle virkninger for pensjonister. Jan gjennomgikk kommuneøkonomien. Korrigert for 
demografisk utvikling og økte pensjonskostnader i kommunene står den omtrent stille.
4.   Ny offentlig pensjon fra 2016. Utvalget vil framheve fire punkter.

• Sikre løpende pensjoner og motvirke/oppheve indekseringen, eventuelt få til 
sikringsbestemmelse

• Sikre at offentlige pensjonister,også de som allerede er det, mulighet for å jobbe ved siden av 
pensjon i offentlig sektor uten avkorting

• Sikre at grunnlovsvernet gjelder for yngre kull 
• Støtte hovedorganisasjonenes kamp for gode offentlig pensjoner med særlig vekt på god og 

anstendig tidligpensjon.
5.   Arbeidsgruppe i dep.om etterlattepensjon i folketrygden. Utvalget er redd for at dette betyr at 
en vil ta bort etterlattepensjonen i folketrygden og at dette får overslag til offentlig pensjon.
6.   Beregning av alderspensjon for tidligere pensjonister etter ny jobb, jf mail
7.   Artikler til Vi i Lop. Jf sak 3 og Hans Erik skriver om sak 6.
8.   Kurs i etterlattepensjon holdt av Statens pensjonskasse blir tirsdag 1. Desember kl 12.
9.   Uføre som passerer særaldersgrensen. Utvalget viser til vårt brev av 2.8.2015 og avventer 
behandlingen i departementet.
10. Fjerning av fiktiv- og deltidsfordelen i samordning med ny uføretrygd. Jan tar kontakt med 
Fagforbundet og Unio mht hvordan vi skal gå videre med saken.
11. Tap av medlemskap ved avkorting til nullpensjon Spk. Det tas kontakt med departementet. 
12. Sikre pensjon ved privatisering. Høring. Lop prioriter ikke å delta.
13. Evalueringsrapporter vedrørende pensjonsreformen. Sak neste møte, jf 
Pensjonsforumseminarene nyhetsbrev.
14. Neste møte 1. Desember kl 11.15


