Pensionssystemet och pensionärernas inkomster
Finanspolitiska rådet bjuder in till seminarium om pensioner måndag 9 maj
Finanspolitiska rådet har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens
finanspolitik och övriga ekonomiska politik. Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig
diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Rådet har i år skrivit en särskild studie
om pensionssystemet och pensionärernas inkomster. Rådet har även beställt en underlagsrapport om pensionärernas inkomster i Sverige 1991–2019. Underlagsrapporten är skriven
av forskarna Johannes Hagen, Lisa Laun och Mårten Palme. De båda rapporterna
publiceras den 6 maj.
Rådets särskilda studie och underlagsrapporten presenteras vid seminariet och diskuteras av
fyra kommentatorer. Moderator är Annika Creutzer.
Program:
Kaffe serveras från kl. 12.30.
Start kl. 13.00

Presentation av rapporten Pensionärernas inkomster i Sverige 19912019
Rådets presentation av studien Pensionssystemet och pensionärernas
inkomster
Kommentatorer: Daniel Barr (GD på Pensionsmyndigheten),
Laura Hartman (chefsekonom på LO), Bo Könberg (fd sjukvårdssocialminister och fd ordförande i pensionsarbetsgruppen med
mera) och Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta).
Paneldiskussion och frågor från publiken

Seminariet är slut kl. 15.30.
Rapporterna publiceras fredag 6 maj på rådets hemsida www.fpr.se
Finanspolitiska rådet består av Lars Heikensten (ordförande), Lina Aldén (vice ordförande),
Annette Alstadsæter, Mats Dillén, Lisa Laun och Pär Österholm. Mer information om rådet
finns på dess hemsida: www.fpr.se

Information om seminariet
Tid: Måndagen den 9 maj, kl. 13.00–15.30.
Plats: F7 Möten & Konferens, lokal Ljusgården, Fleminggatan 7, Stockholm.

Anmälan
Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till:
konferens@fpr.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post.
Sista anmälningsdag är tisdagen den 3 maj. OBS begränsat antal platser.
Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli
(charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91). Seminariet kommer att spelas in och därefter
publiceras på rådets hemsida.
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