
ô Overf Øringsavtalens
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Protokoll fra ekstraordinært styremøte
i Sikringsordningen 20.12.2010

Til stede:
Roy_Hatvols_en (KLP) ;

Per Kristian Sundnes (KS) j

óhiötéiöié"jä-(Þë'l¡_ónst<aspetorgn-lngen) i
BjømMyhre (Spekter) 

i
Klemet Rønning-Aaby (LO Kommune) i

Stig Sæther (FNO) 
i

; Ragnar Hodne (SPK)
! Fra sekretariatet:
: Anne Karin Andreassen

Endre Lien

Advokat Ingeborg Moen Borgerud og juridisk direktør i SPK Rune Kristoffersen deltok under
sak 48/10. Moen Borgerud deltok også under sak 51/10.

Forfall:

Dag Bjørnar Jonsrud (YS-K)

Dato:
Sak 47110

Sak 48/10

Sak 49110

Sak 50/10

Sak 51/10

Sak 52110

Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og webpublisering
av protokoll fra styrem øtet I7 .1 I .10 (vedlegg)

Regressak mot Hafslund. Dom fra Oslo tingrett, forkynt 09.12.10. Advokat
Ingeborg Moen Borgerud deltar. (tidligere sak 42110 av 71 .I1 . 1 0, 3 5/ 1 0 av
22.09.10,23110 av 16.06.10 og 10/10 av 17.02.10)(vedlegg)

Orientering fra daglig leder
- Grefsen Terrasse Barnehage (tidligere sak 33/10 av 22.09.7}Xvedlegg)

VAPPusbarnehagene. Innvilgelse av akkord (tidligere sak 33110 av
22.09.10)(vedlegg)

Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn
(tidligere sak44lI0 av 17.71.10,38/10 av22.09.10,22170 av 16.06.10 og
09 I l0 av 17 .02.10)(orientering)

Eventuelt
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\y SIKRINGSORDNING

Sak 47110 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning og webpublisering
av protokoll fra styremøIet 17.7I.10

Vedtak:

"Innknlling og dagsorden ble godkjent. Protokollen ble undertegnet av de aWuelle
styremedlemmer til stede ".

Sak 48/10 Regressak mot Hafslund. Dom fra Oslo tingrett, forkynt 09.12.10. Advokat
Ingeborg Moen Borgerud deltar. (tidligere sak 42/10 av Il .l1 . 1 0, 3 5/ 1 0 av
22.09.10,23110 av 16.06.10 og 10/10 av 17 .02.10)

Vedtak:

"Sikringsordningen påanker tingrettens dom av 03.12.2010. Anken gjelder tingrettens
b evisvur dering o g r ett s anv ende I s e, s amt i dømt e omko s tninger.

Styrets begrunnelsefor å anke er bl.a.:

1. Tingretten konkluderer med at "Hafslund, også iþrhold til Silvingsordningen, har plikt
til å sørge þr full sikring av ikke-þrsilrríngsbare ytelser l*tyttet til opptjente rettígheter i
KLP. Ettersom Hafslund ikke har dekket slíke rettigheter for årene 2005 til 2008,

þreligger det brudd på Overføringsavtalen". Dette er Sikringsordningen enig i. Hafslund
er likevel frifunnet fordi tingretten konkluderer med at det ikke þrelígger hjemmel for
kravet fra Sikringsordningen. Dette er Sikringsordníngen uenig i.

2. Når Sikringsordningen etter gjeldende regler þrskutterer premíekrav for ikke-

þrsilcringsbare ytelser i tilfeller hvor virksomheten ikke kan eller vil betale, gjøres dette

for å sikre at de aktuelle rettighetshaverne får den regulering av sine pensjonsrettigheter
somfølger av Overføringsavtalen. Når Sikringsordningen på denne måten sikrer
rettighetshayernes krav, plikter Silcringsordningen å inndrive lcravet hos den virl<somhet
som er ansvarligþr å dekke premiene. Etter Overføringsavtalen skal Silcringsordningen

þ r s kut t e r e / d ekk e kr av en e ut en at r et t i gh e t s h av ern e inv o lv e r e s.

3. Dersom Sílcringsordningen ikke haddeþrskuttert de omtvistede premiekrcwene, skulle
pensjonsinnretningen, i dette tilfellet KLP, ha varslet rettighetshaverne om hvilke
konsekvenser dette ville /ä þr reguleringen av deres pensjonsrettigheter at Hafslund
nektet å betale, ogþretatt en reguleríng som ville vært lavere enn G-reguleringen. Det er
slíke situasjoner Sikringsordningen er opprettetfor å unngå.

4. KLP har ikkefremmet krav mot Hafslund eller Sikringsordningen på egne vegne, men på
vegne av de aktuelle rettighetshaverne ut fra denforpliktelse Overþringsavtalen pålegger
KLP som OFA-part.

5. Det ikke er noe krav i Overføringsavtalen, tilslutningserklæringen eller i
Sikringsordningens vedtekter om at det må þreligge en aktiv þrsikringsavtale þr at
þrplihelsene etter Overføringsavtalen skal gjelde eller þr at Sikringsordningen skal

þrskuttere premiekrav. Tvert i mot vil Sikringsordningen nettopp ha en viktig
rettighetssikrendefunksjon når enforsikringsavtale har opphørt iforhold til gjenværende
oppsatte rettigheter og pensj oner.
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Anken rettes i første rekke mot Hafslund.

Styrets leder og nestleder gis i fellesskap, på bakgrunn av styrets drøftelse, fullmah til å
avgjøre hvorvidt anken også bør omfotte de øvríge salcsøkte helt eller delvis.

Anken utþrmes av Sikringsordningens advokat, Ingeborg Moen Borgerud, og godkjennes qv

styrets leder og nestleder. "

Sak 49110 Orientering fra daglig leder
- Grefsen Terrasse Bamehage (tidligere sak 33/10 av 22.09.I0)

Vedtak:

Styret fatlet følgende prinsippvedtak :

"Når en OFA-part far eller har fått tilflyttet en kommunal tjenestepensjonsordning må OFA-
pqrten, som et utgangspunkt, legge til grunn at ordningen er omfottet av Overþringsavtale.
OFA-partenþr den tílflyttede ordning er ansvarligfor å bringe på det rene om ordningen
har vært omfattet av Overføríngsavtale, og hvorvidt dette også sknl gielder fremover.

Styret fattet i den konkrete saken følgende vedtak:

"Vital må, som OFA-part, snarest beregne et awiklingstilskuddfor Grefsen Tenasse
B arnehage, s om overs endes Sikrings ordningen for innkreving " .

Sak 50/10 VAPPusbarnehagene. Innvilgelse av akkord (tidligere sak 33/10 av 22.09.10)

Vedtak:

"styret slutter seg til styreleders og nestleders beslutning om at Silcringsordningen knn inngå
avtale med VAPPUSbarnehagene, slik anbefalt av advokat Aksel O. Hillestad, Arntzen de

Besche".

Sak 51/10 Reguleringsansvar for tidligere ansatte i kommunale næringsmiddeltilsyn
(tidligere sak44lI0 av 17.71.10, 38i 10 av 22.09.70,22/70 av 16.06.10 og
09/10 av 17.02.10)

Vedtak:

" Styret tar orienteringen til etterretning".

Sak 52110 Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling.
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Styremøter i Sikringsordningen 20ll:

Sikringsordningens styre:
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Roy Halvorsen
(styrets leder)

Per Kristian Sundnes
(styrets nestleder)

Christer Drevsjø

BjørnMyhre

Ragnar Hodne
(observatør)

Klemet Rønning-Aaby Stig Sæther

Uke Ukedas Dato Klokkeslett Sted
07 Onsdag 16.02.20t1 10 - 1230 Kommunenes Hus, møterom Nidaros
24 Onsdag 15.06.201 1 I0 - 7230 Vika Konferansesenter, Dronning Maudsg 10,

møterom 9

37 Onsdag 14.09.2011 10 - 1230 Vika Konferansesenter, Dronning Maudsg 10,

møterom 9
46 Onsdag t6.tl.2011 10 - 1230 Vika Konferansesenter, Dronning Maudsg 10,

møterom 9
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