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Evaluering av pensjonsreformen

• Regjeringen oppnevnte 12. juni 2020 et utvalg som skal evaluere 
pensjonsreformen som ble innført i 2011. 

• Mandatet er bundet av at pensjonsreformen var nødvendig og riktig

• Som det står i mandatet: «For å sikre et robust og forutsigbart 
pensjonssystem, må hovedprinsippene i pensjonsreformen ligge 
fast over tid»

• Men det står også: «Utvalget skal videre se på mulige justeringer for 
å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft»

• Vi vil spørre: økonomisk for hvem? Sosialt for hvem? Og hva betyr 
egentlig bærekraft?? 



Fra mandatet til regjeringens utvalg:

• «Endringene i pensjonssystemet er imidlertid ikke tilstrekkelig for å 
sikre at den sosiale bærekraften opprettholdes, og pensjonsreformen 
kan føre til økte forskjeller mellom pensjonister, både mellom 
generasjoner og innad i hver generasjon.» 

• «Økende levealder i befolkningen medfører at garantipensjon og 
minste pensjonsnivå reduseres, sett i forhold til gjennomsnittlig 
lønnsnivå. Utvalget skal redegjøre for utviklingen i minstenivåer, og 
vurdere levealdersjusteringen av minstenivå i lys av forventet 
avgangsmønster framover.»



Fra mandatet- fortsetter

• «De seneste årene har imidlertid reallønnsveksten for arbeidstakere 
vært svak, noe som har medført flere etterfølgende år med 
reallønnsnedgang for alderspensjonister. Utvalget skal vurdere den 
praktiske gjennomføringen av regulering av pensjoner under 
utbetaling, og ev. komme med alternative forslag til reguleringsregler 
som ikke svekker bærekraften i pensjonssystemet.»

• Forslag om endringer i Danmark – «Arne-reformen»



Alternativt utvalg = Pensjonsutvalget for alle

• Pensjon for alle har oppnevnt et eget utvalg med mål å lage en 
alternativ rapport. 

• Utgangspunkt for arbeidet er plattformen til Pensjon for alle, der det 
blant annet står: 

• «Pensjon for alle er stiftet for å delta i en langsiktig kamp for en 
rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å 
leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og 
pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom 
velferdsstaten og kollektive ordninger.»



Pensjonsutvalget for alle - 2

• Styret i Pensjon for alle vil også invitere enkeltpersoner til å bidra 
gjennom en ressursgruppe. Ressursgruppa skal være en støtte for 
utvalget gjennom å bidra med sine kunnskaper og erfaringer på 
utvalgte områder.

• Arbeidet skal vært ferdig innen 1. mars 2022



Mandat for arbeidet

1) Lage en alternativ rapport til det regjeringsoppnevnte 
pensjonsutvalget. 

2) Bidra til å legge premisser for diskusjonen rundt både det 
regjeringsoppnevnte utvalgets arbeid og sluttrapport.

3) Stille spørsmål ved grunnlaget for pensjonsreformen og bidra til 
produksjon av statistikk som gir oss best mulig kunnskap om hvordan 
pensjonsreformen virker økonomisk, med spesiell vekt på sosial 
rettferdighet knyttet til kjønn, klasse, helse og folk med kort botid i 
Norge.



Mandat fortsettelse

4) Organisere ulike typer møter og bruke andre metoder for å få 

innspill og holde kontakt med ressursgruppa.

5) Bidra til å presentere eget arbeid på konferanser og møter i regi av    

Pensjon for alle.



Pensjonsutvalget for alle

• Arne Larsen
• Bjørgulf Claussen
• Ebba Wergeland
• Eystein Garberg
• Gudrun Høverstad, leder for utvalget
• Jan Mønnesland
• John Thomas Suhr
• Jorunn Folkvord
• Stein Stugu
• Åsne Skjelbred Refsdal



Bjørgulf Claussen

• Pensjonert professor i trygdemedisin ved 
Universitetet i Oslo, tidligere mangeårig 
fastlege

• Har forsket på arbeidsløshet, uførepensjon, 
sykmelding og sosiale ulikheter i helse



Eystein Garberg

• Leder av Elektroarbeidernes Fagforening 
Trøndelag. Utdannet telekommunikasjons-
montør, jobbet tidligere i Bravida

• Medlem av forbundsstyret til EL og IT

• Styremedlem Byggebransjens Uropatrulje

• Styremedlem i Pensjon for alle 

• Ga ut pamfletten «Rettferdig pensjon på 1-2-
3» på Manifest Forlag i 2017



Gudrun Høverstad

• Leder av NTL NVE,  jobber som bibliotekar

• Tidligere jobbet 20 år som 
industriarbeider og telemontør

• Medlem av landsstyret i NTL

• Styremedlem i Pensjon for alle

• Aktiv i Forsvar offentlig pensjon fra 2008 
til Pensjon for alle ble opprettet i 2019



Jorunn Folkvord

• Permisjon fra stilling som 
lærer i grunnskolen 

• Frikjøpt tillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet i Oslo

• Styremedlem i Pensjon for alle



Arne Larsen

• Ansatt som bøkker (tønnemaker) i 
Arcus Norway AS, tidligere 
Vinmonopolet, ansatt siden 1986

• Tillitsvalgt i NNN Oslo og Akershus

• Landsstyremedlem i NNN 

• Er engasjert i pensjonsspørsmål og 
lokal styringsgruppe for pensjon i 
bedriften 



Jan Mønnesland

• Samfunnsøkonom, nå pensjonist

• Tidligere jobbet i Statistisk Sentralbyrå, 
Finansdepartementet, Norsk institutt for by-
og regionforskning og Utdanningsforbundet

• Leder av pensjonsutvalget i Landsforeningen 
for offentlige pensjonister (LOP)



Åsne Skjelbred Refsdal

• Nestleder i NTL Sentralforvaltningen 

• Medlem i landsstyret til NTL

• Frikjøpt fra jobb i Landbruksdirektoratet

• Leder i Pensjon for alle



Stein Stugu

• Bryggeriarbeider i 30 år, nå pensjonist

• Tidligere konserntillitsvalgt i Orkla i 10 år

• Rådgiver i De Facto i 15 år

• Erfaring som pensjonsrådgiver for klubber 
og foreninger, både i offentlig og privat 
sektor



John Thomas Suhr

• Vaktmester og tidligere tillitsvalgt i Norli 

• Leder av Oslo/Akershus Handel og kontor 

• Medlem av forbundsstyret i Handel og 
kontor (HK)



Ebba Wergeland

• Arbeidsmedisiner, tidligere 
overlege i Arbeidstilsynet

• Erfaring fra bedriftshelsetjeneste 
og bedriftsintern attføring

• Forsket på sammenhenger mellom 
arbeidsforhold og ansattes helse, 
uførhetsrisiko og trygdebehov



Kontakt oss!

• Har du lyst til å være med i ressursgruppa?

• Har du kommentarer eller innspill?

• Har du lyst til å stå på e-postlista til Pensjon for alle?

• Kan klubben/fagforeninga bidra økonomisk?

• Ta kontakt på post@pensjonforalle.no

mailto:post@pensjonforalle.no

