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Utvalg som skal evaluere pensjonsreformen – invitasjon til å komme med
skriftlige innspill
Regjeringen oppnevnte 12. juni 2020 et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble
innført i 2011. Utvalget 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 består av medlemmer utpekt
av de politiske partiene som stilte seg bak pensjonsreformen gjennom pensjonsforlikene i
Stortinget i 2005/2007 og/eller gjennom regjeringsdeltakelse (AP, FrP, H, KrF, SP, SV, V). I
tillegg er det oppnevnt fire fageksperter samt utvalgsleder. Utvalgets mandat og
sammensetning følger vedlagt.
Utvalget startet opp sitt arbeid i august 2020 og skal etter planen levere sin rapport innen 1.
mars 2022. Det er etablert et råd som skal følge utvalgets arbeid og komme med innspill.
Rådet er sammensatt av representanter fra partene i arbeidslivet samt representanter for
pensjonistene og finansnæringen, tilsvarende som i den forrige pensjonskommisjonen.
Pensjonistforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon deltar som representanter
for pensjonistene og de uføre i rådet. Videre er det etablert et ungdomspanel tilknyttet
utvalget, representert ved deltakere fra de politiske ungdomsorganisasjonene.
Departementet har fått en henvendelse fra Landsforbundet for offentlige pensjonister som
ber om å bli involvert i utvalgets arbeid. Departementet inviterer nå derfor de øvrige
pensjonistorganisasjonene med drøftingsrett ved trygdeoppgjøret og statsbudsjettet til å
komme med skriftlige innspill knyttet til utvalgets mandat.

Postadresse
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
postmottak@asd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 64
www.asd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 457

Avdeling
Pensjonsavdelingen

Saksbehandler
Eva Annie Bjørgen
22 24 86 55

Innspill kan sendes til postmottak@asd.dep.no. For å kunne følge opp innspillene på en
hensiktsmessig måte, ber vi om at de er mottatt senest innen fredag 16. april.
Eventuelle spørsmål kan rettes til eab@asd.dep.no.
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