
Höjda pensionsåldrar – räcker det?
minPensions kompensationsgradsrapport 2018 visar att förhållandet mellan den sista lönen och den första
pensionsutbetalningen i snitt är 59 procent. Det är två procent lägre än i mätningen 2015. Räcker höjda pensionsåldrar för att få
pensionsnivåer som det går att leva på? Det är vår huvudfråga under årets Almedalsvecka.

Räcker det med att jobba något år extra för att vi ska få pensioner som det går att leva på? Eller krävs det också förståelse för
systemet redan i unga år för att skapa engagemang under intjänandet? 

Inför Almedalsveckan har minPension tagit fram exempel som visar vad som händer med pensionsnivåerna om vi jobbar något år till. Vi
bad också Anders Stenkrona, doktor i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet, att ge förslag på hur vi skulle kunna förändra
pensionssystemet för att skapa större engagemang i pensionsfrågorna och medvetenhet om hur livsvalen påverkar. I ett seminarium
under eftermiddagen den 2 juli presenterar vår pensionsekonom Kristina Kamp samt Anders Stenkrona resultaten. Seminariet avslutas
med en spännande paneldebatt mellan följande deltagare:

Göran Arrius, ordförande, Saco
Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot och företrädare för riksdagens Pensionsgrupp
Anders Lundström, vd, minPension

Moderator är Olof Lundvall, informationschef på SPV.

Fakta om seminariet

När? Måndagen den 2 juli kl. 13.45-14.30

Var? Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3B i Visby

Vi bjuder våra gäster på kaffe från kl. 13.30.

Anmäl dig gärna i förväg till inbjudan(a)minpension.se

Läs om seminariet i Almedalsguiden

Följ oss på blogg.minpension.se under Almedalsveckan.

För kommentarer och mer information, kontakta

Maria Eklund, kommunikations- och pressansvarig, 08-522 785 42 eller 070-555 83 80

Pressrum: http://news.cision.com/se/minpension
Presstjänsten i sociala medier: https://www.facebook.com/minpension och https://www.twitter.com/minpension
Följ oss också på blogg.minpension.se
Prenumerera på minPensions nyhetsbbrev >>
Kontorsväxel: 08-522 785 40 
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM 
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Om minPension

På minPension får du som har tjänat in till pension i Sverige individuell, enkel och samlad pensionsinformation. Tjänsten är ett
oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsbolagens
branschorganisation i Sverige.


