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2001                     2004    2005                    2008   2009  2010   2011                                            2018             2020

Pensjonskommisjonen 
settes ned Regjeringen Stoltenberg I satte ned 

pensjonskommisjonen under ledelse av 
Sigbjørn Johnsen.

Kommisjonen ble nedsatt på grunn av de 
problemer og utfordringer pensjonssystemet 
stod overfor.
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Nye opptjeningsregler, levealdersjustering, 
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Alderspensjon til personer med særaldersgrense

• Alle født i 1963 eller senere får oppsatt pensjon fra bruttoordningen og 
opptjening i påslagsordningen fra 2020 – uavhengig av aldersgrense

• De med særaldersgrense mottar i tillegg en særalderspensjon fram til 67 år

• Ikke tilpasset en økende forventet levealder 

• Prosess med parten i arbeidslivet for å gjennomgå særalderspensjonsordningen

1. Tilpasse pensjonsreglene ved særaldersgrense til ny offentlig tjenestepensjon

2. Avklare hvilke oppgaver som skal ha særaldersgrense og hva aldersgrensen skal være



Tilpasse etterlattepensjon til nye pensjonsordninger

• Høsten 2015 ble et utvalg oppnevnt for å utrede folketrygdens ytelser til 
etterlatte

• Utvalget la fram et forslag til reform vinteren 2017
• Forslagene til etterlatteutvalget bygger på at arbeid, egen inntekt og opptjening av 

egen pensjon skal være førstevalget 

• Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år skal kunne få en tidsbegrenset 
omstillingsstønad med krav om aktivitet i form av arbeid, arbeidssøking eller utdanning

• Videre foreslås det å avvikle særreglene som gir etterlatte høyere alderspensjon og 
uføretrygd, og å styrke ytelsen til barn

• Departementet jobber med å følge opp utvalgets utredning



Ny AFP i offentlig sektor

• Dagens AFP i offentlig sektor er ikke tilpasset levealdersjusteringen

• Legges om fra tidligpensjon til livsvarig ytelse for ansatte født i 1963 eller senere

• Ny AFP vil utformes etter mønster av AFP i privat sektor

• Forutsettes systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom sektorene

• Bistår partene med utredning av alternativer til dagens AFP i privat sektor

• Målet er å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig ordning som står seg over tid 

• Ny AFP i offentlig sektor vil tilpasses ny AFP i privat sektor



Pensjonsreformen har hatt, og vil fortsatt ha, stor 
betydning, men…

• Ønsker flere å stå lenger i jobb?

• Ønsker arbeidsgivere i tilstrekkelig grad å beholde eldre arbeidstakere?

• Er arbeidslivet tilrettelagt for forlengede yrkesliv?

• Gjør helse, evner og kompetanse forlengede yrkesliv realistisk?



Pensjonsreformen er ikke nok

• Pensjonsregler

• Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver

• Arbeidsgiverpolitikk

• Utdanning

• Integrering

• Helse

• Det øvrige trygdesystemet

• Mobilitet/omstillingsevne

• Personlige preferanser
Pensjonist eller 

yrkesaktiv?

Helse, utdanning 
og personlige 
preferanser

Forhold på 
arbeidsplassen; 
oppgaver, miljø

Pensjonsregler 
og øvrig 

trygdesystem




