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VERDENS BEDSTE 
PENSIONS SYSTEM HAR EN 
AKILLESHÆL

DET DANSKE PENSIONS SYSTEM, 
SOM TRE ÅR I TRÆK ER BLEVET 
KÅRET TIL VERDENS BEDSTE, 
ER STADIG IKKE PERFEKT. DET ER 
KOMPLEKST, OG ISÆR SAMSPILLET 
MELLEM EGEN OPSPARING OG  
OFFENTLIGE TILSKUDSREGLER  
RUMMER STORE UDFORDRINGER.
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Selv om det danske pensionssystem med de 
tre søjler, folkepension, arbejdsmarkedspen-
sion og private opsparinger, er hædret som 
verdens bedste, er systemet ikke resultatet af 
en samlet plan. Det har udviklet sig over år, og 
derfor hænger alle elementer heller ikke lige 
godt sammen. I foråret 2014 blev de førende 
eksperter inden for området samlet i en Pen-
sionskommission. Den skulle gøre status over 
systemet og komme med forslag til, hvordan 
et godt pensionssystem kan blive bedre.

Samspil mellem private og  
offentlige pensioner
Kommissionen, som skulle aflevere sin en-
delige rapport i 2016, er siden blevet nedlagt 
af den nye regering. Inden nåede kommissio-
nen dog at udsende én delrapport, som især 
beskæftigede sig med de udfordringer, som 
forholdet mellem de forskellige søjler rummer.
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•  Folkepensionen er for alle; den sikrer en vis 
minimumslevestandard, den varer hele livet 
og den finansieres af skatter. Den varieres 
med tillæg, afhængig af den enkeltes ind-
komst- og formueforhold. Dem der ikke har 
så meget, får mere.

•  Arbejdsmarkedspensionerne – blandt andet 
LærerPensionen – sikrer, at der ikke sker et 
for stort dyk i indkomst, når man forlader 
arbejdslivet.

•  De private opsparinger giver mulighed  
for at have eller bibeholde et højere  
forbrugsniveau.

”

DET VAR NOGLE  

AF VORES BEDSTE  
HJERNER PÅ 

FELTET, SOM SAD I  
PENSIONSKOMMISSIONEN. 

NU ER DET OP TIL REGERINGENS 
EMBEDSMÆND AT LØSE DEN 

KOMPLICEREDE OPGAVE.  
DET BLIVER SPÆNDENDE AT 

SE UDSPILLET”.
PAUL BRÜNICHE-OLSEN, ADM. DIREKTØR I LÆRERNES PENSION.



Op og ned med sparelysten
Forskellige fradragsregler og skatte fordele 
skal øge lysten hos borgerne til at spare op. 
Udfordringen er, at de tillægsydelser, man kan 
få fra det offentlige, aftrappes i forhold til, 
hvad man får udbetalt fra sine egne opspa-
rede pensioner. Den modregning kan dæmpe 
lysten til selv at spare op eller til at udskyde 
tidpunktet, hvor man går på pension. Og det er 
skidt, fordi netop den senere pensionering og 
de selvopsparede midler er det, der er med til 
at gøre det danske pensionssystem så robust. 
Det er det, der er med til at holde Danmark på 
behagelig afstand af en situation som den, vi 
ser i Sydeuropa: Der er pensionsalderen lav, den 

private opsparing er lille og staternes udgifter 
til offentlig pension og forsørgelse af en stadig 
voksende gruppe ældre, er ved at sende økono-
mierne helt i knæ.

Modregning hæmmer sparelysten
Pensionskommissionens delrapport indeholder 
en nøje analyse af systemets samspilsproble-
mer. Alle får folkepension, de fattigste får des-
uden et tillæg og ældre check, men jo mere man 
selv har sparet op, jo mindre får man af staten. 
Det kan dæmpe lysten til selv at spare op.

Kommissionen nåede ikke at komme med 
forslag til, hvordan de kan afhjælpes.

Pensionsreform på vej til foråret
Den nuværende regering vil komme med 
forslag til en pensionsreform i foråret 2016. 
Den vil fokusere på at nedbringe antallet af 
danskere, der ikke selv sparer op til deres egen 
alderdom, typisk personer på overførsels-
indkomster og selvstændige.

“Det var nogle af vores bedste hjerner på 
feltet, som sad i Pensionskommissionen”, 
siger adm. direktør i Lærernes Pension, Paul 
Brüniche- Olsen. “Nu er det så op til regeringens 
embedsmænd at løse den komplicerede op-
gave. Det bliver spændende at se udspillet”. n
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S A M S P I L S P R O B L E M A T I K K E N S 

D I L E M M A

Men …

Faktum  
er også

Faktum er

 … også selv spare noget 
op til vores alderdom.

Via incitamenter: 
Skattefordele, fra-
drag for indbeta-
linger til pension, 
lavere skat på 
pensionsafkast.

Via arbejdsmar-
kedspensioner: 
Bliver indbetalt 
hver måned som 
en del af lønnen.

… blive lidt længere 
på arbejdsmarkedet.

Tilbagetrækningsreformen 
klarede det med lovgivning. 
Pensionsalderen blive 
gradvist hævet.

Tillægget bliver 
gradvist aftrappet: 
Jo mere man selv 
har sparet op, jo 
mindre får man  
af staten.

De dårligst stillede 
gamle skal også 
have et ordentligt 
levegrundlag. De 
får et tillæg til de-
res folkepension.

ikke alle kan spare 
lige meget op.

Vi bliver ældre og ældre,  
og går man på pension som 

65-årig, kan man snildt 
tilbringe 20-25 år som pen-
sionist. Det har samfundet 

ikke råd til at betale af skat-
temidlerne – se, hvordan  

det går i Sydeuropa.

Derfor må vi …

DILEMMA
Giver vi ikke tillæg til de 

fattigste, lever vi ikke op til 
velfærdsstatens målsætning.

Skal vi give tillæg til alle,  
har samfundet ikke råd.

BORGERE I DANMARK SKAL HAVE ET ANSTÆNDIGT LIV SOM GAMLE. 

SAMSPILS-
PROBLEMATIKKEN 

Kan det betale sig at 
 spare op og,at blive længere  

på arbejdsmarkedet?
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LÆRERE LIGGER TYPISK  

I DEN INDKOMSTGRUPPE, 

DER KAN FÅ TILLÆG TIL 

DERES FOLKEPENSION, MEN 

HVOR TILLÆGGET BLIVER 

BESKÅRET I TAKT MED, AT 

DE SELV SPARER MERE OP.

Netop lærere er blevet nævnt i pressen, når 
problemstillingen med modregning af pension 
i offentlige ydelser har været behandlet. 
Ansvarshavende aktuar i Lærernes Pension, 
Jesper Brohus, har prøvet at beregne, hvordan 
vores medlemmer – med de udbetalinger, 
de kan forvente fra deres LærerPension – er 
placeret i billedet af samspillet.

Det ufuldkomne billede
Udfordringen ved at lave sådan en analyse 
er, at vi i Lærernes Pension ikke har adgang 
til det samlede billede af vores medlemmers 
pensionsudbetalinger. 

“Vi ved nogenlunde, hvad de kan forvente 
at få i udbetalinger til alderspension fra os, 
men vi ved af gode grunde ikke, hvad vores 
medlemmer får fra pensionsordninger, de 
måtte have i andre selskaber eller i tjeneste-
mandspension”, siger Jesper Brohus. 

SAMSPILSRAMTE 
LÆRERE

UDBETALINGER FRA 
LÆRERNES PENSION

Som enlig pensionist kan man ikke længere 

få et tillæg til sin folkepension, når man får 

en årlig udbetaling på 310.600 kroner fra 

egne pensioner. Det er der stort set ingen 

medlemmer, der har udsigt til at få alene 

fra deres LærerPension. 

Når et par tilsammen har over 363.600 

kroner i årlig pensionsudbetaling – altså i 

snit 181.800 hver – kan de ikke længere får 

pensionstillæg fra staten. Cirka 9% af vo-

res medlemmer har udsigt til at få mindst 

181.800 kroner i årlig udbetaling, alene fra 

deres udbetalinger fra Lærernes Pension, 

og dermed er de ude over modregning.
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ALDERSSUM BLIVER IKKE 
MODREGNET
En alderssum eller en aldersop-
sparing er en opsparing, der bliver 
udbetalt til dig som et engangs-
beløb. Du skal være opmærksom 
på, at det du har sparet op på en 
aldersopsparing eller en alders-
sum, ikke bliver modregnet i 
folke pensionens tillæg, når den 
bliver udbetalt, sådan som reg-
lerne er i dag. 

Go e råd

FÅ SELV DET SAMLEDE BILLEDE
Du kan sagtens have pensioner ud 
over LærerPensionen og ATP, der 
skal regnes med i din indkomst, når 
du går på pension. Det kan være 
pensioner fra andre ansættelses-
forhold eller fra private opsparinger. 
Det fulde overblik over, hvad du kan 
forvente at få i pension, får du ved 
at logge dig ind på pensionsinfo.dk. 
Her kan du også beregne, om du har 
ret til pensionstillæg.
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Med ATP kommer en  
tredjedel over grænsen
Regner vi udbetalinger fra ATP med, ændrer 
billedet sig: Med ATP-udbetalingerne oven i 
udbetalingerne fra Lærernes Pension kom-
mer ca. en tredjedel af vores medlemmer over 
en pensionsudbetaling på de 181.800 kroner 
og er derfor med stor sandsynlighed fri af 
modregningstrappen, afhængig af part-
nerens pensionsudbetaling. Den tredjedel  
vil altså få maksimalt udbytte ud af at spare 
mere op. 

Tidlig start giver maksimalt udbytte
Jo tidligere man er startet med sin opsparing i 
Lærernes Pension, jo mere realistisk er det, at 
man er fri af modregningen. En typisk lærer, 
som har været ansat fra hun eller han var ca. 
25 år og frem til sin pension, vil få udbetalin-
ger, der vil ligge over det beløb, der giver ret til 
pensionstillæg fra staten. n

”

          I NOGLE FÅ 
EKSTREME  
TILFÆLDE VIL DET 
IKKE KUNNE BETALE SIG AT 
SPARE MERE OP. MEN FOR 
LANGT, LANGT DE FLESTE 
AF VORES MEDLEMMER 
KAN DET GODT BETALE SIG.”
ANSVARSHAVENDE AKTUAR I LÆRERNES PENSION,  
JESPER BROHUS.



Torben M. Andersen, 

formand for den nu 

nedlagte Pensions-

kommission
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DET SIGER SPECIALISTEN!

En pensionskommission blev nedsat i 
2014 af den tidligere regering. Den skulle 
gennemgå det danske pensionssystem og 
komme med forslag til at gøre det mindre 
indviklet, men stadig sikre en social 
balance, hvor “pensionssystemet bidrager 
til at begrænse indkomstforskelle mellem 
personer i pensionsalderen”.

Kommissionen nåede at komme med 
en delrapport med en samlet analyse 
af det danske pensionssystem og de 
udfordringer, det indeholder. Forslag til 
forbedringer nåede kommissionen ikke 
at komme med, inden den blev nedlagt 
af den nuværende regering. Torben M. 
Andersen er professor i økonomi ved 
Aarhus Universitet. Han var også formand 
for pensionskommissionen. [Pans’jo’n] har 
talt med ham om nogle af de udfordringer, 
verdens bedste pensionssystem er oppe 
imod – især det såkaldte samspilsproblem.

HVAD ER DER  
EGENTLIG GALT MED  
PENSIONSSYSTEMET?
Ét problem er samspilsproblemet: At det, 
man kan få af staten, når man ikke selv 
har så meget i pension, nemlig tillæg, 
supplerende ydelser og ældrecheck, bliver 
aftrappet, når man har sparet op, for 
eksempel i en arbejdsmarkedspension. 
Fordelen ved aftrapningen er, at det 
aflaster det offentlige pensionssystem 

til glæde for os alle. Ulempen er, at man 
måske ikke får så meget ud af at spare op, 
og det kan jo godt spille en rolle for den 
enkelte. Det kan gøre, at man overvejer, 
om man overhovedet skal spare yderligere 
op, og om man egentlig skal blive længere 
på arbejdsmarkedet.

Dét kan blive et problem, når den 
officielle politik går ud på at få folk til at 
blive længere på arbejdsmarkedet, men 
systemet ikke understøtter det, fordi der 
ikke er den store økonomiske tilskyndelse 
til at gøre det. 

HVAD HVIS MOD REGNINGER 
FÅR FOLK TIL AT UNDLADE 
AT SPARE SÅ MEGET OP?
Det er lidt et skrækscenarie – det vil lægge 
meget store byrder på det offentlige. 
Konsekvensen kan i givet fald være, at vi 
som samfund er nødt til at skære i ydelser 
og/eller sætte skat op. Det vil nok gå ud 
over pensionerne. Som det er nu, er syste-
met er bygget op, så incitamenterne ikke 
understøtter ønskede formål ordentligt. 
Det kan udløse problemer for systemet, så 
det ikke har den samme opbakning.

Ingen perfekt løsning
Det er vigtigt at pointere, at man aldrig 
kan finde en perfekt løsning. Der er i 
samfundet et princip om fordeling, der 
skal give de dårligst stillede pensionister 

11

ET PERFEKT 
PENSIONSSYSTEM 
ER UOPNÅELIGT



DET SIGER SPECIALISTEN!

et rimeligt levegrundlag. Så jo bedre stil-
let man er, og jo mere man dermed har 
kunnet spare op, jo mindre skal man have 
fra det offentlige. Derfor modregning. 
Hvis ikke man vil modregne, men give alle 
de samme høje ydelser, bliver det meget 
dyrt for samfundet. Hvis man omvendt 
ikke vil sikre de fattigste et ordentligt 
minimumslevegrundlag, lever man ikke op 
til velfærdssamfundets målsætninger.

Forsikringselementet er godt
Men man skal huske, at det system også 
rummer en forsikringsdimension: Hvis for 
eksempel et pensionsselskab leverer en 
meget dårlig forrentning af ens opsparing, 
så man ikke får så meget derfra, eller hvis 
man i perioder ikke har job og derfor ikke 
indbetaler til pension, så får man til gen-
gæld en bedre dækning fra det offentlige 
i og med, at der ikke bliver modregnet så 
meget. Så vi kan godt lide forsikrings-
elementet i forbindelse med modregning, 
men vi vil samtidig gerne mindske incita-
mentsproblemerne.

HVOR ROBUST ER DET  
PENSIONSSYSTEM,  
VI NU HAR OPBYGGET?
Det er et meget robust system, der bliver 
beundret af andre. Det vigtige nu er at få 

form: for at modvirke en lavere regulering 
generelt set lagde man noget ekstra på 
pensionstillægget for at friholde pensio-
nisterne. Men det betyder så, at modreg-
ningsproblemerne bliver større. Det er bare 
ét eksempel på, at når pensionssystemet, 
sociale ydelser og skattesystemet tilsam-
men skaber det samspil, bliver løsninger 
teknisk set også meget komplicerede. 

Hvis jeg skal bruge en sammenligning, 
kan jeg sige, at jeg ved ikke, hvordan min 
bil egentlig fungerer, men så længe den 
kører, er det fint for mig. Det samme med 
pension: der skal være en ordentlig dæk-
ning og sikkerhed, men som pensionstager 
behøver jeg ikke nødvendigvis at forstå, 
hvordan det fungerer. Det vigtige er, at 
systemet virker, og at der er klarhed over, 
hvad man kan forvente sig som pensionist.

HVORDAN BØR MAN SOM  
PRIVATPERSON FORHOLDE SIG?
Det er svært at give generelle råd; det 
afhænger af familiesituation og meget 
andet. Men vi skal jo alle beslutte, hvornår 
vi trækker os ud af arbejdsmarkedet, og vi 
skal tage stilling til, om vi har sparet nok 
op, eller om vi har behov for at spare op ved 
siden af arbejdsmarkedspensionsordnin-
gen. Især hvis man skifter vej i livet, er det 
vigtigt at være opmærksom. En del tænker 
ikke over, at de er pensionsdækket i det 
job, de forlader, men måske ikke i det nye, 
de kaster sig ud i. n

analyseret pensionssystemet i sammen-
hæng. Der skal laves ændringer, men ikke 
hele tiden, for ændringer påvirker tilliden 
til systemet, og tillid er vigtig! Folk vil vide 
ret sikkert, hvad der er til dem, når de skal 
på pension, for den skal planlægges i god 
tid. Så det skal være holdbart, både poli-
tisk og teknisk. Både pensionssystemet 
og den generelle velfærd spiller ind på den 
tillid. Hvis man oplever, at der bliver skåret 
på for eksempel plejen, så hjælper det 
ikke, at pensionen isoleret set er god.

TROR DU, DER  
FORTSAT VIL VÆRE EN 
GRUND-FOLKEPENSION TIL 
EN LÆRER PÅ 35-40 ÅR, NÅR 
HAN ELLER HUN BLIVER  
GAMMEL?
Det anser jeg for meget sandsynligt. Fol-
kepensionens grundbeløb anses af mange 
som en af grundhjørnestenene i vores 
velfærdssamfund. Og med de nuværende 
reformer har vi styr på 'aldringsproblemet' 
– langt bedre end vi havde for 10 år siden, 
hvor udgifterne ville løbe fra indtægterne. 
Den måde vores pensionssystem er ind-
rettet på, gør, sammen med tilbagetræk-
ningsreformerne, at de problemer stort 
set er løst.

Hvis vi forestiller os, at staten skulle 
dække det, som arbejdsmarkedspensio-
nerne gør, så ville det være en MEGET stor 
regning for det offentlige. Men nu vil de 
offentlige pensionsudgifter, målt som 
andel af BNP, falde omkring år 2035; det er 
resultat af opbygning af arbejdsmarkeds-
pensionerne og af tilbagetrækningsre-
formen. Derfor mener nogle, at vi har det 
bedste pensionssystem i verden. Og det er 
i hvert fald ét af de bedste.

Pension er for kompliceret
Og så er det et problem, at pension er 
kompliceret – selv om der er gode grunde 
til, at det er sådan. Dels er det kompliceret 
på investeringssiden, men det behøver 
vi som kunder eller medlemmer heldigvis 
ikke forholde os så meget til. Dels påvirker 
beslutninger og reformer på andre områ-
der også pensionsområdet. Fx skattere-
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DET ER ET MEGET 

ROBUST  
SYSTEM, 

DER BLIVER BEUNDRET AF 
ANDRE. DET VIGTIGE NU, ER 

AT FÅ ANALYSERET  
PENSIONSSYSTEMET  

I SAMMENHÆNG”.
TORBEN M ANDERSEN, FORMAND FOR DEN  

NU NEDLAGTE PENSIONSKOMMISSION.

”
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Et beløb svarende til fem procent af dine indbetalinger til din 
pensionsordning hos Lærernes Pension bliver ført over til en 
konto, vi kalder Medlemskapitalen. Afkastet af de penge, du 
har i Medlemskapitalen, får du løbende skrevet til, men er der et 
negativt afkast, bliver tabet også trukket med det samme. 

Det er modsat den måde, du får forrentet din øvrige og langt 
største del af dit depot på. Der får du nemlig en gennemsnitlig 
rente, en depotrente, som bliver fastsat en gang om året. En 
depotrente sikrer, at der ikke er store udsving i, hvad du kan for-
vente at få udbetalt i pension, og at du ikke taber en masse, hvis 
der er nedgangstider lige inden, du siger farvel til arbejdslivet.

Udbetalt som tillæg
Du får din del af Medlemskapitalen udbetalt som et særligt 
tillæg, når du får din pension udbetalt. Det tillæg er individuelt, 
men er gennemsnitligt omkring 8 procent. Men det kan altså 
svinge, også efter pensionsudbetalingerne er gået i gang.

Medlemskapital er en bufferkonto
Medlemskapitalen er med til at sikre Lærernes Pension en solid 
bufferkonto, populært sagt som en konto i privatøkonomien til 
uforudsete udgifter. Det er penge, der skal bruges til at dække 
eventuelle tab, sådan at vi ikke kommer i en situation, hvor vi 
pludselig ikke i fremtiden er i stand til at betale de pensioner og 
forsikringer, vi har lovet. Der er helt specifikke krav fra Finans-
tilsynet til, hvor store tab vi skal kunne dække fra sådan en 
konto, det der hedder solvenskrav. n

Du er en  
kapitalist!
I HVERT FALD HAR DU ANDEL I LÆRERNES 

PENSIONS PENGETANK, MEDLEMSKAPITAL. 
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Medlemskapitalen består i 

øjeblikket af 4,3 mia. kroner.

Så stor en kapitalist  

 ER DU  
Log dig ind på hjemmesiden og se, 

• hvor meget du har indbetalt 

• hvad du har fået i rente af de penge

Du betaler 15,3 procent i skat af 

afkastet på din Medlemskapital. Det er 

det samme som du betaler af af kastet 

af din øvrige pensionsopsparing.



14

Den blanke stål-elevator suges lyd-
løst op på hotellets 7. etage. Dørene 
viger dæmpet og afdækker en stille 
gang med køligt stengulv og ens døre 
i fast rytme. I nummer 712 tager Ing-
rid Ågren imod med solen i ryggen, 
smil i øjnene og nylagt læbestift. Hun 
bor her. Fast. Fra hendes altan kan 
blikket springe frit på solvarme tage 
hele vejen til horisonten. Eller det kan 
svimle dybt nedad og lande i grønne 
palmetoppe, på blå parasoller eller i 
en mousserende spa.

I eftermiddag serverer Ingrid 
vand på altanen i fine vinglas, der 
hurtigt mattes af dug. Hun studerer 
termometret på væggen. 

“I dag er det kun 27 grader. Det er 
dejligt. Når det er over 30, er det ikke 
behageligt”.

 Ingrid Ågren er 75 år og pensione-
ret sproglærer fra Ærø. Hun har boet 
flere steder i Spanien, siden hun blev 
pensionist for ti år siden. Nu bor hun 
på Costa del Sol ved byen Fuengirola 
– et populært sted for skandinaver.

For Ingrid var det ikke realise-
ringen af en nøje planlagt drøm, da 
hun flyttede til Spanien. Hendes 
daværende kæreste havde brug for 
varme på grund af sit helbred, så de 
to havde regnet med at være vinter-
landflygtige på Solkysten i de kolde 
måneder. Hun endte med at flytte 

permanent. Beslutningen var nem at 
træffe, og Ingrid har aldrig fortrudt.

“Spanierne er venlige. Har man 
været på en cafe to gange, husker de 
næsten ens navn, og om man skal 
have kaffen med eller uden mælk. 
Man bliver ikke direkte venner, men 
man føler sig hjemme”, siger Ingrid.

 
Dobbelt så mange folke-
pensionister i udlandet
Siden Ingrid for ti år siden flyttede til 
Spanien, er antallet af personer, der 
får deres danske folkepension ud-
betalt i udlandet, næsten fordoblet. 
Det viser tal fra Udbetaling Danmark, 
som ATP har analyseret. I 2005 fik 

PÅ TI ÅR ER ANTALLET AF PENSIONISTER, SOM HÆVER DERES 

DANSKE PENSION I UDLANDET, NÆSTEN FORDOBLET.

Otium på Solkysten



“Man kommer herned,  

fordi det er lettere at leve”. 

Ingrid Ågren var sproglærer 

på Ærø, men har været  

pensionist i Spanien i 10 år.  
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NEMT AT FÅ
PENSIONEN  
MED

Det er nemt at flytte sin 

folke pension med til et an-

det land, lidt afhængigt af 

hvor man vil hen. Danmark 

har indgået aftaler med 

mange lande om, at borgere 

kan tage pension med, hvis 

de flytter. Det gælder fx de 

fleste lande i Europa, USA, 

Canada og Tyrkiet. Men vil 

man flytte til lande som fx 

Thailand eller Brasilien, så 

er der ingen aftaler.

ca. 26.000 deres folkepension udbetalt i udlandet. 
I 2014 var det næsten 50.000. Mere end halvdelen 
af dem bor i vores nærmeste nabolande, Sverige, 
Norge og Tyskland, men på fjerdepladsen ligger 
Spanien, hvor ca. 4.000 danske folkepensionister 
har slået sig ned. 

 
Der er trygt i Spanien
På vejen ned i haven spændes den solbrændte hud 
over knoerne, da en ringbesat hånd griber fast om 
trappens varme, blanke stålgelænder. Den anden 
hånd, griber lige så fast om “La Danesa”, Danskeren, 
et sammenrullet, glittet magasin. Det vender vi 
tilbage til. En fod med sirligt lakerede tånegle i en 
similibesat sundhedssandal bliver varsomt sat ned 
på et middagshedt stentrappetrin. Så den anden 
fod ved siden af. Og så et trin mere. Ned-samle, 
ned-samle. Ingrid Ågrens højre knæ værker. Det 
er svært at gå på trapper. Men nu får hun snart en 
knæoperation.

“Det er præcis som i Danmark”, siger Ingrid 
Ågren. “Jeg får bare den operation, jeg har brug for, 
og jeg regner med, det bliver lige så godt. Læger er 
lige så gode her”.

Med spansk til husbehov og engelsk til resten 
føler Ingrid sig tryg i Spanien. 

“Sundhedsvæsenet her er formidabelt. Man 
kommer hurtigere til hos en læge, og medicinen er 
næsten gratis”. 

Det eneste, der kan bekymre Ingrid, er det at bo 
alene. Tanken om at falde i sit hjem og ikke kunne få 
fat i hjælp. 

“Men sådan ville det jo være alle steder”.
 

Skandinavisk fællesskab
Selv om Ingrid holder af den sydspanske mentalitet, 
er der også tryghed i de skandinaviske fællesskaber, 
der er stærkt til stede i dette område af solkysten. 
Blandt andet er hun med i en telefonkæde, hvor æl-
dre skandinaver i området dagligt ringer til hinanden 

klokken 9.00 og sikrer sig, at alle har det godt. Hun 
deltager i socialt arbejde i den norske kirke, synger 
i kor i den svenske og er engageret i maduddeling 
med den danske kirke. Men mest er hun optaget af 
sin store interesse: at male. Hun maler små malerier 
på staffeliet på sin altan, og om lidt skal hun holde 
udstilling. Ingrids udstilling er omtalt i “La Danesa” 
magasinet, der kom med ned i haven. Magasinet 
er på dansk, udkommer med 84 sider en gang om 
måneden og bærer farvestrålende vidnesbyrd om, 
at Ingrid ikke er alene på solkysten.

 
Flere vil flytte
Jesper Bo Jensen er fremtidsforsker og direktør i 
Center for Fremtidsforskning. Han er ikke overra-
sket over udviklingen af danske pensionsudbetalin-
ger i udlandet.

“Den nye pensionistgeneration er 68-genera-
tionen. De udviklede teenage-fasen, de udviklede 
nye samlivsformer, og nu opfinder de nye måder at 
være pensionist på”, siger Jesper Bo Jensen. 

Han forudser, at flere pensionister vil flytte til 
udlandet med den næste generation, den som er 
født 1955 -64. Generationen bliver kaldt Genera-
tion Jones, fordi de er kendetegnet ved at være så 
almindelige, at de blev væk i slipstrømmen af de 
flamboyante 68’ere. De vil også flytte til udlandet, 
spår han, men de vil gøre det mindre iscenesat, 
mere som et personligt projekt.

 
Ingen bekymring for fremtiden              
Hvad der skal ske, hvis Ingrid Ågren en dag får brug 
for en plejehjemsplads, ved hun ikke. Den tid, den 
sorg. Men det kan lige så godt være en plads i Spa-
nien som en plads på Ærø. Det spiller ingen rolle for, 
hun har hjemme begge steder. n

Otium på Solkysten



TILBAGE TIL ARBEJDE 
– PILOTPROJEKTET FORTSÆTTER
Falck Healthcare-projektet, et pilotprojekt, som skal hjælpe medlemmer der 
er ramt på helbredet, tilbage på arbejdsmarkedet, fortsætter til slutningen af 
2016. Det har været sværere end ventet at få deltagere nok til projektet, men 
foreløbige resultater tyder på en vis succes, og derfor fortsætter projektet.

NOTER

På en liste over de 1000 største 
pensionsfonde i verden er Lærernes 
Pension nummer 123. Den største i 
verden er næsten 100 gange større 
end os. Det er den norske oliefond. 

1-2-3 
PENSIONSFOND

Læs  mere påwww.falck.dk/healthcare

EN AF VERDENS 
STØRSTE  
PENSIONSFOR-
MUER VOKSER
I 2004 var danskernes samlede 
pensionsformue på 1.844.259 mio. 
kroner. Ti år senere var formuen 
oppe på 3.752.143 mio. kroner.
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I en medlemstilfredshedsunder søgelse, som Lærernes Pension bad analy-
sebureauet Megafon foretage i forsommeren 2015, fremgår det, at vi har 
øget andelen af “Meget tilfredse” medlemmer – på alle parametre – sam-
menlignet med en lignende undersøgelse, som blev gennemført i 2009.

Jeg har tillid til  
Lærernes Pension: 
+22 %-point

Jeg tror, jeg får det,  
jeg er berettiget til: 
+22 %-point

Jeg føler mig tryg ved at have min 
pension hos Lærernes Pension: 
+20 %-point

MEDLEMMERNE  
er mere tilfredse

3 % 
er utilfredse

75 %  
er samlet  

set 
tilfredse



TILBAGE TIL ARBEJDE 
– PILOTPROJEKTET FORTSÆTTER
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DEN DAG DER ER 

25 
TIMER I DØGNET…

fra klokken 11.00 til klok-
ken 14.00. Får du brug for 
at tale med en rådgiver, 
kan du kontakte os på 
chatten eller ringe på 
telefon 70 21 61 31.

Vi holder 
ekstra- 
ordinært 
åbent

Den 25. oktober går vi fra sommertid 
til vintertid, og du får en ekstra time 
i døgnet. Må vi ikke foreslå, at du 
bruger den på at tjekke din pension? 

På lppension.dk kan du logge dig ind 
og få et overblik over, hvordan din 
pension hos os ser ud. Du kan også 
lege med dine egne tal og se, hvad 
det betyder for dig at gå op eller ned 
i tid, at gå før eller senere på pension 
eller at spare lidt ekstra op. 

På pensionsinfo.dk kan du få det 
fulde overblik over samtlige dine 
pensioner – også folkepension.

Bedre børnepension ved sygdom
Fra 1. januar bliver reglerne for børnepension æn-
dret, så der nu også bliver udbetalt børnepension, 
hvis man får tildelt en halv invalidepension, og hvis 
man får tildelt en midlertidig invalidepension. Bør-
nepensionen bliver udbetalt til barnet fylder 21 år.

Børn af medlemmer, som inden 1. januar 2016 
er i gang med en udbetaling, der gælder, til de er 
19 år, får ikke den udbetalingsperiode forlænget.

Ingen børnepension ved alderspension
Muligheden for at få udbetalt børnepension til 
børn under 21 år, som man måtte have, når man 
selv går på alderspension, er afskaffet.

Ratepension til nye medlemmer
Nye medlemmer, som bliver meldt ind i Lærerens 
Pension fra den 1. januar 2016 får en ratepension 
på deres ordning.

DET BLEV IKKE TIL DE STORE 
OMVÆLTNINGER, DA LÆRER-
PENSIONEN I 2014 VAR TIL 
GRUNDIGT EFTERSYN HOS 
BÅDE MEDLEMSFORA OG  
BESTYRELSE. MEN NOGLE SMÅ 
JUSTERINGER BLEV VEDTAGET.

FÅ 
SMÅ 
ÆNDRINGER  
I LÆRER- 
PENSIONEN

OG



LÆRERNES PENSION SOLGTE I SOMMEREN 2015 EKSTRAORDINÆRT  

SINE AKTIER I RYANAIR FOR 24,4 MIO. KRONER. DET VAR ET SÅKALDT  

DISKRETIONÆRT FRASALG – DET VIL SIGE, AT AKTIERNE BLEV SOLGT FRA  

PÅ BAGGRUND AF ET SKØN OG UDEN OM DE SÆDVANLIGE PROCEDURER. 

AKTIER I RYANAIR
BLEVSOL GT
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Den sædvanlige procedure, når aktier i en 
virksomhed bliver solgt fra på grund af 
uoverensstemmelser med Lærernes Pensions 
etiske linje, er, at en virksomhed bliver “fanget” 
af Ethix. Ethix er det firma, der overvåger, at 
virksomheder, Lærernes Pension har investeret 
i, også efterlever vores etiske kodeks. Hvis 
Ethix rapporterer, at et selskab systematisk 
overskrider vores etiske kodeks, sælger vi vores 
andel i det selskab.

I ét af punkterne i det gældende etiske 
kodeks hedder det, at “Lærernes Pension ikke 
investerer i virksomheder, som via deres akti-
vitet understøtter krænkelser af menneske- og 
arbejdstagerrettigheder.” 

I sommer var 165 virksomheder på den sorte 
liste, men Ryanair var ikke en af dem. 

Når aktierne i Ryanair alligevel blev solgt, 
skyldes det selvfølgelig den tilspidsede kon-
flikt, mellem Ryanair og de faglige organisa-
tioner om, hvorvidt Ryanair skulle respektere 
danske overenskomstforhold for de medarbej-

dere, der arbejdede i Københavns Lufthavn. 
Om Ryanair med tiden ville være blevet fanget 
i Lærernes Pensions etik-trawl, er ikke til at 
sige, men bestyrelsesformand Anders Bondo 
Christensen skønnede sammen med direktør 
Paul Brüniche-Olsen, at det var nødvendigt, 
at Lærernes Pension ikke længere så tiden an, 
men solgte sine aktier fra. 

“Vi skulle ikke eje de aktier”, fastslår Anders 
Bondo Christensen. “Det sker af og til, at vi 
kommer til at investere uden for de rammer, 
vi har sat. Det gjorde vi med Ryanair, og det 
vil sikkert komme til at ske igen. Det kan ikke 
undgås. Men så må man bare tage konsekven-
sen og sælge fra”.

Et produkt af det danske  
overenskomstsystem
Lærernes Pension er skabt af, ejet af, og styret 
af overenskomstparter. Selskabet er født ud 
af et samarbejde mellem arbejdstager- og ar-
bejdsgiverorganisationer. Derfor var vurderin-

KOMMER VI TIL AT INVESTERE  
I VIRKSOMHEDER,  

DER IKKE FØLGER VORES  
ETISKE KODEKS, SÆLGER VI. 
VORES INVESTERINGER  
ER SOM REGEL FOR SMÅ TIL,  
AT VI HAR KAN PÅVIRKE  
NOGET SOM HELST”. 
ANDERS BONDO CHRISTENSEN, 
FORMAND FOR LÆRERNES PENSION.

”



SOL GT

0,02% 
Så meget fyldte Lærernes Pensions  

aktier i Ryanairs samlede aktier

0,09%
Så meget fyldte Ryanair-aktierne  

af Lærernes Pensions samlede aktier
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I ÅR ER ETIK-ÅR
Lærernes Pensions etiske kodeks er en dynamisk 
størrelse, der hele tiden justeres i takt med, at 
verden forandrer sig. Derfor ligger det fast, at 
kodekset bliver taget op til revision hvert andet år. 
Og i år er etik-år.

Der er rig tradition for, at medlemmerne bliver 
hørt i Lærernes Pension via de to medlemsfora, og 
det gælder også i spørgsmålet om investeringer og 
etik. Den endelige formulering af det kodeks, som 
Lærernes Pensions investeringer skal rette sig ef-
ter, ligger hos bestyrelsen, men i efteråret er emnet 
til debat i de to medlemsfora, og de holdninger, 
som her kommer frem, bliver givet til kende over 
for bestyrelsen og i høj grad lyttet til. For kodekset 
skal i så høj grad som muligt afspejle medlemmer-
nes holdning. 

Balancen mellem etik og afkast skal holdes
Kodekset skal være operationelt inden for ram-
merne af det, Lærerenes Pension er sat i verden 
for, nemlig, “Vi sikrer lærernes pensioner gennem 
en sikker, effektiv, langsigtet og etisk forsvarlig 
investeringsstrategi”. Vi skal passe bedst muligt 
på de betroede midler og sørge for bedst mulige 
pensioner til lærerne. Nogle gange krydser de to 
hensyn hinanden – hensynet til at opnå det største 
afkast af investeringerne og hensynet til, at det 
sker på en etisk forsvarlig måde. Hvor niveauet 
skal lægges, er det der diskuteres hvert andet år i 
bestyrelse og fora.

Siden sidst: Klima og overenskomst
Et af de forhold i verden, som fylder stadig mere, er 
klimaforandringer, og efterhånden melder sig også 
spørgsmål om pensionsselskabernes ansvarlige 
investeringer i forhold til klimaudfordringerne. 
Lærernes Pension foretager allerede mange inve-
steringer, som har en grøn og klimavenlig karakter, 
vindmøller, skov, biomasseanlæg og lignende. Men 
om formuleringer omkring klima skal skærpes, kan 
være et spørgsmål, der vil blive diskuteret. 

Også situationen omkring frasalget af Ryanair-
aktier fører nye overvejelser med sig om, hvordan 
kodekset kan justeres og procedurer indpasses 
efter en foranderlig verden. 

gen, at Lærernes Pension ikke kunne forsvare 
at være medejer, uanset hvor undseelig en 
aktiepost, vi havde, i en virksomhed, der er 
i konflikt med det danske overenskomst-
system – det overenskomstsystem, som er 
grundlaget for vores egen berettigelse.

Sagen fyldte meget i pressen i foråret og 
sommeren og efterhånden også i medlem-
mernes bevidsthed. Det er selvfølgelig ikke 
alle medlemmer, der umiddelbart tænkte på, 
om deres sparepenge var investeret i Ryanair. 
Men spørgsmålene var begyndt at dukke 
op både i organisationerne og hos Lærernes 
Pension, og vi kunne ikke vente på, at tingene 
enten udviklede sig, så frasalget kunne 
køre “efter bogen”, eller på at bogen kunne 
revideres.

Kodeks opdateres
Et skøn er subjektivt, og der er altid en risiko, 
for at en anden ville have skønnet anderledes. 
“Netop derfor er det så vigtigt, at vi har det 

etiske kodeks, og at det løbende bliver 
gennemdiskuteret, så der ikke kan være 
tvivl om, at der hersker konsensus om 
retningslinjerne. Den konsensus gør det 
muligt at manøvrere”, siger direktør Paul 
Brüniche-Olsen. n

HVOR MEGET ER  
24,4 MIO.

pension
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NYE BOLIGER I VALBY 
MED FORTRINSRET FOR MEDLEMMER 

Bo godt iJACOBSENSHAVE

“Det bliver flot”, siger account 
manager i Lærernes Pension, 
Maria Uebel Mørch om Jacobsens 
Have, et boligbyggeri i Valby, som 
1. juli 2016 står klar med 14.500 m² 
lejeboliger. Her er både ungdoms-
boliger og familieboliger, og i ga-
deniveau kommer supermarked, 
kaffebar og flere små butikker. 

“Boligerne bliver bygget i vores 
sædvanlige topkvalitet, med 

ekstra rumhøjde, store altaner og 
godt lysindfald, og lejen kommer 
til at ligge på markedsniveau”, 
siger Maria Uebel Mørch.

Der er mangel på lejeboliger 
til overkommelige priser i en god 
kvalitet i København. Det nye 
byggeri er derfor både en god 
investering for Lærernes Pension 
og et godt tilbud til dem, der leder 
efter bolig i hovedstaden.

Fortrinsret til lejligheder 
Hvis du er interesseret i en 
lejlighed i Jacobsens Have, kan du 
komme til åbent hus søndag den 
1. november klokken 12.00. Den 
søndag er kun for medlemmer af 
Lærernes Pension. Herefter er der 
åbent hus for alle interesserede 
hver søndag kl. 12.00. Fra den 1. til 
og med den 10. november har du 
som medlem fortrinsret til en af 

de 114 lejligheder i Jacobsens Have. 
Fra den 11. november er der åbent 
for udlejning for alle.

Få besked, når udlejningen går 
i gang – skriv til jacobsenshave@
deas.dk og meld dig til interesse-
listen. n

LÆRLINGE 
PÅ BYGGE-
PLADSEN
Når Lærernes Pension 

bygger nyt, har vi fokus 

på, at der er lærlinge på 

byggepladsen. Se filmen 

på vores facebookside, 

hvor tømrerlærling  

Christian Andersen for-

tæller om, hvorfor det  

er vigtigt for ham,  

at have en læreplads.

ÅBENT HUS 
For medlemmer: Søndag den 1. november kl. 12.00. 

For alle: Hver søndag kl. 12.00 fra den 8. november. 

Sted: Carl Jacobsens Vej 19 – overfor Ny Ellebjerg Station – følg skiltene. 

OBS! Der er begrænsede parkeringsmuligheder.

Følg med på hjemmesiden www.jacobsenshave.dk og 

fra ultimo oktober også på Lærernes Pensions facebook-side.

F A K T A

114 lejligheder på  

2-5 værelser.

Forventet indflytning 

fra 1. juli 2016.
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I 2014 investerede Lærernes 
Pension 830 mio. kroner i en 
havvindmøllepark i Nordtysk-
land, og det var den største 
enkelte investering i selska-
bets historie. Den rekord er nu 
slået. 1,25 mia. kroner bliver 
investeret i projekter som 
klimavenlige havvindmøller, 
biomassefyret el-produktion 
og lignende. Fonden er opret-
tet af Copenhagen Infrastruc-
ture Partners.

“Vi er rigtig glade for, at vi 
kan kombinere investering i 
grøn energi med en forvent-
ning om fornuftige og stabile 
afkast”, siger finansdirektør 
i Lærernes Pension, Henrik 
Walter Mogensen. 

Der er en del andre inter-
nationale investorer med i 

fonden, blandt andet har Den 
europæiske Investeringsbank 
investeret midler fra deres 
klimafond. Det kan ses som en 
blåstempling både finan sie-
rings mæssigt og af fondens 
klimavenlige aspekt.

Lange penge 
Den store grønne investering 
er langsigtet; aftalen er, at 
pengene skal stå i fonden i op 
til 20 år, og forventningen er et 
afkast på 7-10 % om året. Ud 
over at lyse grønt op i billedet 
af Lærernes Pensions samlede 
aktiver, er investeringen også 
et led i den risikospredning, der 
skal beskytte medlemmernes 
sparepenge bedst muligt. Når 
investeringerne bliver spredt 
både geografisk og i forskellige 

aktiver, skrumper risikoen for 
at lide store tab. 

Lav risiko 
Der er en høj grad af sikker-
hed i investeringen, fordi der 
er indgået aftaler med flere 
stater om faste el-afregnings-
priser i en stor del af projek-
tets levetid. 

“Den dag priserne bliver 
frigivet, kan markedsprisen 
jo blive en anden, men det vil 
i værste fald blot betyde at 
afkastet bliver mindre – det vil 
næppe betyde, at vi kommer 
til at lide et tab”, siger Henrik 
Walter Mogensen, som til for-
året tager til South Yorkshire 
til åbningen af “vores” nye 
halmkraftværk. n

1,2 MIA. KRONER BLIVER I 2015 INVESTERET I KLIMAVENLIG 

ENERGIFORSYNING VIA EN STOR DANSK ENERGIFOND.

LÆRERNES  
PENSIONS 
STØRSTE  

INVESTERING  
NOGENSINDE ER 

GRØN 

Investering i skove

Investering i kritiserede  

olieselskaber

Investering i skove

Investering i kritiserede  olieselskaber

Investering i skove

Investering i kritiserede  

olieselskaber

42 
mia. 
kroner

15,7 
mia. 
kroner

N Æ S T E N  T R E 
G A N G E  S Å  M A N G E 
P E N S I O N S P E N G E  
I  G R Ø N  S O M  I 
S O R T  E N E R G I
 

Den danske pensionsbranche 

havde i 2014 investeret 42 mia. 

kroner i vedvarende energi, altså 

virksomheder, der har sin primære 

aktivitet inden for grønne energi-

former eller direkte i vindmøller, 

solceller, biobrændsel og lignende.

15,7 mia. kroner havde branchen 

investeret i virksomheder, hvis 

primære aktivitet er udvinding 

af fossile brændstoffer som olie, 

gas og kul. 
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Som du måske læste i det sidste nummer af 
[Pansjon], så kom Lærernes Pension for nylig 
som nogle af de første internationale investorer 
ind på de kinesiske børser og opnåede i løbet 
af blot ni måneder et afkast på over 100%. Det 
eventyr er ikke blevet ved, men det overrasker 
ikke porteføljemanager Morten Roed Eriksen.

“Vi er helt klar over, at det er et uroligt 
marked, hvor det hurtigt kan gå meget op og 
ned,” siger han. 

Det kinesiske børsmarked er emotionelt og 
umodent, præget af mange ikke-professionelle 
investorer, som typisk foretager nogle meget 
kortsigtede investeringer. Når en aktie går op, 
skynder alle sig at købe den, når den går ned, 
prøver alle at sælge. Det skaber store udsving. 

ER FESTEN I KINA 
FORBI? DET KINESISKE AKTIEMARKED BLØDER – SÅDAN HAR DET LYDT I  

MEDIERNE I SENSOMMEREN. MEN SELV OM DER BLIVER TALT MED 

STORE ORD OM OPBREMSNING I VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI, 

ER DER INGEN URO I LÆRERNES PENSIONS INVESTERINGSAFDELING.

Langsigtet investering
Lærernes Pension investerer langsigtet og har 
en besindig, professionel forvalter til at stå for 
vores aktier på det kinesiske marked. Sam-
let set er kinesiske aktier stadig en af vores 
bedste investeringer for tiden. Det er her, vi 
procentvis opnår det højeste afkast, også selv 
om aktierne har være faldende. 

“Vi har samlet tjent omkring 30% på kine-
siske aktier over den periode, vi har været der”, 
siger Morten Roed Eriksen. 

I krone-beløb er det ikke så meget, for 
Lærernes Pension har ikke investeret mange 
penge. Vi havde ikke kalkuleret med den store 
stigning i aktierne i Kina i foråret, og det er 
heller ikke overraskende, at der efterfølgende 
er kommet en stor korrektion, om end det ek-
sakte tidspunkt for korrektioner i aktiekurser 
altid er vanskelig at forudse. Men når investe-
ringen er langsigtet, så betyder det også, at 
vi kalkulerer med et afkast over tid. Det er der 
stadig udsigt til. n



vidste du det?

Vi er nu 136.000 medlemmer. 
Lidt mere end 12.000 får udbetalinger.

LÆRERNES 
PENSION 
VOKSER  
STADIG: 

Omkostnings-
procenten 

på  

1,4 
i første halvår  

2015 
var lidt under, hvad den var i 

2014

77 % af alle 
danskere har en 
pensionsformue.

95 % 
af alle danskere 
mellem 18 og  
59 år har en  
pensionsformue.

HVER DANSKER  
HAR I GENNEMSNIT 
SPARET 
496.000  
KRONER OP 
TIL PENSION, 
OPGJORT EFTER  
EN BEREGNET SKAT 
PÅ 40 %.

Kilde: Danmarks Statistik

AFKAST: 
Afkastet har svinget meget i første halvdel af 2015 og var ved halvårsregnskabet
på 3,7 % før skat. Det er mindre end den depotrente, som er tilskrevet medlem-
mernes opsparinger. Den er i 2015 på 6,5 % før skat.

•  Gennem de sidste ti år har Lærernes Pension i gennemsnit nået et årligt afkast på 6,4 %
•  I 2014 gav danske aktier det højeste afkast, nemlig 18,7 %
•  3,6 % af aktiverne var investeret i danske aktier.
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Kursus for  
tillidsrepræsentanter
LÆRERNES PENSION OG LÆRERNES A-KASSE HOLDER KURSUS 
FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER OM PENSION OG EFTERLØN. 

Kom med til  
seniormøde, og hør 
om din pension
Seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, som er fyldt 
57 år. Er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke læn-
gere er på arbejdsmarkedet, så kom og hør fx om, hvad du kan få, når du går 
på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og 
folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. 

Møderne varer ca. 3 timer. Efter mødet serverer vi aftensmad. Du er 
velkommen til at tage en ledsager med.

Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du 
forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. 

Odense
7. januar 2016  
kl. 9.00-15.00

Aalborg
14. januar 2016 
kl. 9.00-15.00

Silkeborg
15. januar 2016 
kl. 9.00-15.00

København
20. januar 2016 
kl. 9.00-15.00

Haslev
21. januar 2016 
kl. 9.00-15.00

MELD DIG ELLER JER 
TIL PÅ VORES HJEMMESIDE 

LPPENSION.DK 

Hornstrup ved Vejle 
21. oktober 2015 kl. 16.00

København
28. oktober 2015 kl. 16.00

Fredericia 
28. januar 2016 kl. 16.30 

Hillerød 
10. februar 2016 kl. 16.30 

Ålborg 
3. marts 2016 kl. 16.30 

Brug evt QR koden her

MELD DIG TIL PÅ  

LPPENSION.DK/TRKURSUS

Det er gratis at være med, men 
tilmelding er nødvendig.

Brug evt QR koden her

Gratis!


