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Pensjonistforbundets innspill til Finanskomiteen i 

behandlingen av Statsbudsjettet for 2021  

Vi viser til Nasjonalbudsjettet 2021, og Prop. 1 LS (2020-2021). 

 

Prisvekstanslag for 2020  

I Nasjonalbudsjettet 2021 presenteres pris- og lønnsanslag for både 2020 og 2021. For 2020 anslår 

Finansdepartementet en prisvekst på kun 1,1 prosent. Prisutviklingen har direkte relevans for både 

pensjonister, lønnsmottakere og øvriges kjøpekraftsutvikling. I år har det vært mye oppmerksomhet 

etter trygdeoppgjøret for pensjonistene, hvor ordinær alderspensjon får en oppregulering som på 

årsbasis gir 1,2 prosent vekst. På tidspunktet for trygdeoppgjørene var prisveksten for 2020 anslått av 

TBU til 1,4 prosent, i en pressemelding av 12. august 2020. Det var med andre ord utsikter til negativ 

realvekst for pensjonene i år, og det vil være for femte gang de siste seks årene.  

Hva prisveksten faktisk blir vet vi først med sikkerhet når året er over, men anslag fra SSB fra 11. 

september viser 1,5 prosent, mens Norges-Bank presenterte et anslag på 1,6 prosent i Pengepolitisk 

rapport 24. september 2020.  

Vi er dermed overrasket over at Finansdepartementet bare et par uker senere forventer en prisvekst 

på 1,1 prosent i 2020, noe som altså er betydelig lavere enn hos de andre prognosemakerne. Det er 

som nevnt positivt for kjøpekraften til pensjonistene dersom prisveksten blir lavere, men vi er 

bekymret for om anslagene fra Finansdepartementet her brukes i et politisk spill, og ikke reflekterer 

hva Finansdepartementet faktisk tror prisveksten vil bli. Da anslått prisvekst på 1,1 prosent ble 

publisert var Heidi Nordby-Lunde fra Høyre raskt ute med påstander om at pensjonistene får økt 

kjøpekraft i år, noe som ble fanget opp i en rekke medier.  

Vi skal ikke påstå at prisveksten ikke kan bli 1,1 prosent i år, det har vi ikke grunnlag for. Dersom 

Finansdepartementet har beregninger som viser at prisveksten vil falle helt ned til dette nivået i 2020 

så skal vi selvfølgelig akseptere det. Men hvis prisvekstanslag nå er blitt politikk og ikke basert på 

faktiske forventninger, så er dette bekymringsfullt, og en svekkelse av Finansdepartementets seriøsitet.   

  

               Oslo,   13.10.2020 
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Utsiktene for 2021 

I Nasjonalbudsjettet 2021 anslås lønnsveksten i 2021 til 2,2 prosent, og prisveksten til 3,5 prosent. 

Utsiktene er altså negativ reallønnsvekst. For pensjonistene blir det enda verre, da pensjonene øker 

med gjennomsnittlig lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Anslått vekst i pensjon under 

utbetaling blir dermed 1,4 prosent neste år. Disse anslagene gir en betydelig negativ realvekst for 

pensjonistene neste år, og viser at dagens metode for regulering av pensjon må endres. 

Pensjonistforbundet krever at pensjonene reguleres om lag på linje med lønnsvekst, og at det 

gjeninnføres forhandlinger i trygdeoppgjøret, slik systemet var før 2011. 

Formuesskatt 

 

I Prop. 1 LS (2020-2021) foreslås det at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. skal økes 

ytterligere til 45 prosent. Vi mener denne foreslåtte endringen bør stanses, og at provenyeffekten bør 

brukes på andre formål med en mer sosial profil. Vi ber om at ingen får økte kostnader ved 

sammenslåingen av egenandelstak 1 og 2. Vi ønsker også en opptrappingsplan for minstepensjon, slik 

at nivåene overstiger EUs lavinntektsgrense (60 prosent av median). Redusert formuesskatt vil gi økt 

inntektsulikhet, og svekke inntektene til staten. Det er ingen uenighet om at formue er svært skjevt 

fordelt, så forslaget om redusert formuesskatt er først og fremst en gavepakke til de aller rikeste, som 

har mer enn nok fra før.  

En ny rapport fra Frischsenteret, «Does the Wealth Tax Kill Jobs?» (2020), viser at en moderat 

formuesskatt ikke svekker bedrifters investeringer og ansettelsesbeslutninger. Tvert imot viser deres 

forskning at det er en positiv sammenheng mellom formuesskatten og vekst i antall sysselsatte i 

bedriftene. Forklaringen er blant annet at økt formuesskatt gir omplasseringseffekter, hvor det blir mer 

lønnsomt for eieren å plassere formuen i bedriften. Siden formuesverdien av bedriftene gjerne er 

lavere enn markedsverdien, kan en reinvestering i bedriften bidra til å redusere formueskatten 

sammenlignet med å ta ut utbytte. Rapporten viser at det vil være lønnsomt å investere i ansatte, 

ettersom humankapital ikke inngår i balansen og gir ikke økt skattemessig formue hos eier. En 

svekkelse av formuesskatten kan dermed gi svakere insentiver til å investere mer i bedriften. 

Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 
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