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Status og veien videre

• Pensjonsreformen – hvor er vi nå?
• Nye regler for regulering av alderspensjon under utbetaling
• Evalueringsutvalget
• Forhandlingsrett til pensjonistenes organisasjoner
• Særaldersgrenser
• AFP

•



Pensjonsreformen – Hvor er vi nå?

2001                      2004  2005            2007  2008  2009  2010   2011                                                2018   2019   2020         2022

Pensjonskommisjonen 
settes ned

Pensjonskommisjonen 
legger fram sin 
utredning 

Enighet om 
hovedprinsippene 
i ny alderspensjon

Enighet mellom 
partene om ny 
AFP i privat 
sektor 

Ny alders-
pensjon 
vedtas  

Tilpasning av privat 
tjenestepensjon til 
pensjonsreformen 

Stortinget vedtar ny 
uføretrygd og alderspensjon 
til tidligere uføre 

Enighet mellom partene 
om ny pensjonsordning 
for offentlig sektorStortingsmelding 

vedtas med 
enkelte endringer

Utvalget som 
evaluerer 
pensjonsreformen 
legger fram sin 
utredning

Høring om ny 
alderspensjon 



Regulering av alderspensjon



Pensjonsutvalget

Pensjonsutvalget skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de 
langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal videre se på mulige 
justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. 
Utvalget skal konsentrere sin utredning om folketrygdens alderspensjon og 
eventuelle grenseflater mot andre ordninger.



Forhandlingsrett til pensjonistenes organisasjoner



Alderspensjon til personer med særaldersgrense



Reformert AFP i privat sektor



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



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



Pensjonsreformen er et varig arbeid!

• Det må utvises politisk langsiktighet og ansvarlighet

• Det å gjøre én endring i pensjonssystemet kan få virkninger også 
for andre deler pensjonssystemet skal ivareta
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