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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

FINs bruk av MOSART 
• Bruken av MOSART er regulert i en felles rammeavtale 

(revidert i 2008), mellom SSB, ASD og FIN 

 

• Avtalen gjelder bruk, vedlikehold og videreutvikling  

 

• Intensjon 

– opprettholde et robust kompetansemiljø for analyser av 
demografisk utvikling og utforming av pensjonssystemet 

– en operasjonell modell for framskriving av pensjoner gir bedre 
grunnlag for mer omfattende langsiktige analyser av utviklingen 
i offentlige finanser 

 

• Årlige kontrakter spesifiserer prosjekter og fordeling mellom 
beregninger, drift og videreutvikling/forskning 

 

• Antall årsverk finansiert av departementene skal utløse 
tilsvarende ressursinnsats fra SSB (statsoppdraget) 
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Mulige anvendelser for FIN 
• Bestillinger til budsjettprosessen: 

– Beregninger for utviklingen i gjennomsnittlig alders- og uførepensjon og i 
antall pensjonister (FIN gir anslag for arbeidsstyrken.)  

– Anslag for utviklingen i arbeidsstyrken og i gjennomsnittlig alders- og 
uførepensjon (målt G).  

• Innarbeide offentlig tjenestepensjon (i 2015-kontrakt) 
• Vurdere insentiver i offentlig kontra privat mer systematisk? 

• Gjennomføre beregninger som illustrerer effekter av alternative løsninger 

• Etterlattepensjoner, arvede rettigheter (i 2015-kontrakten) 

 

• Analyser av pensjonsrelaterte aldersgrenser. Aktuell 
problemstilling etter hvert som levealderen øker? 

 

• Analyser av alder for overgang utdanning- yrkesliv 

 

• Modellering av brutto inn- og utvandring. Bedret kvalitet og 
muligheter til nye analyser, for eks: 

– Alderspensjonister bosatt i utlandet. Eksport av ytelser 

– Tilbud: yrkes-/avgangstilbøyelighet etter innvandringskjennetegn 
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…flere aktuelle bruksområder? 

• I kombinasjon med Lotte-trygd: Mer systematisk verktøy for 
analyse av netto fordelingseffekter av ulike budsjettiltak, jf. 
at vi systematisk gjennomfører tilsvarende på inntektssiden  
(Lotte-skatt)  

 

• I kombinasjon med Modag → ADMOD: Framskriving av tilbud 

(MOSART) og etterspørsel (MODAG) etter arbeidskraft etter 
utdanning  

– (FIN bidrar ikke i finansieringen av denne modellen) 
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