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Høring – forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon 

I høringsnotatet følger departementet opp Stortingets vedtak om regulering av pensjon under 

utbetaling med 3,83 prosent, jf. Meld. St. 33 (2020–2021). Departementet følger også opp vedtak om 

å legge frem et lovforslag for Stortinget om å regulere løpende pensjoner med gjennomsnittet av 

pris- og lønnsvekst. Departementet ber særskilt om en vurdering av de administrative 

konsekvensene av forslagene til endringer i bestemmelsene om regulering av pensjon. 

 

Departementets høringsnotat peker på konsekvenser av et endret reguleringsprinsipp som det kan 

være vanskelig å overskue uten videre utredninger. Som påpekt i notatet, ble det i brev til 

Pensjonsutvalget 26. mars 2021 presisert at utvalget skal utrede et konkret forslag til hvordan en slik 

omlegging kan gjennomføres, og vurdere om omleggingen tilsier at det bør gjøres andre endringer i 

pensjonssystemet. Det kan være fornuftig å utsette endringer til Pensjonsutvalget har kommet med 

sin rapport. Stortinget vil da ha et bedre grunnlag for å vurdere eventuelle varige endringer i 

pensjonssystemet. 

 

De siste årene har regulering av pensjoner under utbetaling med en fast faktor på minus 0,75 prosent 

slått uheldig ut for pensjonistene, med utgangspunkt i intensjonen bak pensjonsreformen om at 

pensjonene skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Det er uklart om en 

forutsetning for reallønnsvekst på 1,5 prosent vil stå seg i framtiden, og om den faste faktoren på 

0,75 prosent dermed vil ivareta regulering av alderspensjon i framtiden. Argumentet for å fastholde 

en fast faktor i regulering av pensjon under utbetaling er i stor grad knyttet til fordelaktige 

systemegenskaper, regeltekniske hensyn, og forutsetningen om nøytralt uttak av alderspensjon. Men 

dette er også viktige hensyn, og det bør være et mål i seg selv at pensjonssystemet ikke er 

unødvendig komplisert. 

 

For å sikre et bærekraftig pensjonssystem også i framtiden er det innført levealdersjustering og 

svakere regulering av pensjon under utbetaling. Selv om regulering av pensjon under utbetaling må 

være i tråd med pensjonsreformens forutsetninger, er det viktig å huske på at det i stor grad er de 

unge i dag som bærer kostanden av pensjonsreformen, gjennom levealdersjusteringen. I notatet 

vises det til at de akkumulerte kostnadene ved å regulere pensjon under utbetaling med 3,83 prosent 

er anslått til å være 15,8 milliarder kroner fram til 2060. Dette er kostnader som må bæres av de 

yngre og yrkesaktive som allerede bærer den største kostnaden ved pensjonsreformen.  

 

I notatet foreslår regjeringen gå bort i fra dagens hovedregel for regulering av minste pensjonsnivå 

og garantipensjonsnivået. Reguleringen skjer i dag som hovedregel ved at alderspensjonens 

minsteytelse tillegges lønnsvekst og deretter justeres for effekten av levealdersjusteringen. I stedet 



 

foreslås det minstenivåene skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. I dag fungerer 

dette som en minstegaranti. Reguleringen av minstenivåene kan på sikt bli betydelig lavere ved en 

slik endring, for eksempel dersom økningen i levealder avtar. Samtidig er dette krevende å unngå, 

når man først velger å gå bort i fra en fast reguleringsfaktor.    
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