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SENIORPENSION
Fra den 1. januar i år er reglerne for en ny seniorpension-ordning 
trådt i kraft. Formålet med den nye seniorpension er at give flere 
nedslidte mulighed for enten at trække sig tidligere tilbage eller få 
en fleksjob-ordning på sin nuværende arbejdsplads. Seniorpension 
erstatter den tidligere seniorførtidspension. Kravene til seniorpen-
sion er lempeligere, end kravene til seniorførtidspensionen, så flere 
får nu mulighed for at trække sig tilbage. For at komme i betragt-
ning til en seniorpension skal du

I 2020 er det din kommune, du skal henvende dig til for at ansøge 
om seniorpension. Kommunen afgør, om du kan få pensionen. Men 
fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under 
ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Udbe-
talinger af seniorpension svarer til niveauet for førtidspension.

Ring til os, hvis du får seniorpension 
Hos Lærernes Pension var det sådan, at de medlemmer, som fik 
tilkendt seniorførtidspension, også fik tilkendt invalidepension fra 
deres ordning i Lærernes Pension. Umiddelbart vil medlemmer, 
som får tilkendt den nye seniorpension på samme måde få tilkendt 
invalidepension fra deres ordning. Du skal derfor kontakte en 
rådgiver i vores medlemsservice, som vil hjælpe dig med at ansøge 
om udbetalinger. 

Måske bliver ordningen skærpet
Lærernes Pension følger nøje med i, hvordan omfanget af tilkend-
elser af seniorpension udvikler sig, og der kan blive behov for at 
justere på de regler, vi udbetaler invalidepension efter. Eventuelle 
ændringer vil dog aldrig gælde bagudrettet, så det, du måtte få 
tilkendt fra din pensionsordning hos os, vil ikke blive taget fra dig, 
selv om vi fremadrettet kommer til at skærpe reglerne.

dig og din pension

Den nye Aldersopsparing  
på fem minutter
AF SUSANNE BYCH

I efteråret 2019 kørte vi i Lærernes Pension en kampagne, hvor vi 
fortalte om den nye Aldersopsparing, som nu kan blive en del af 
LærerPensionen. Medlemschef i Lærernes Pension, Charlotte Lyhne, 
opfordrer medlemmer til at undersøge, om Aldersopsparing er noget 
for dem: ”En del af vores medlemmer kan bruge Aldersopsparing til 
at optimere deres pension, fordi den ikke bliver modregnet i folke-
pensionens tillæg. Det betyder, at nogle medlemmer kan få mere 
udbetalt i samlet pension. Derfor vil vi rigtig gerne have medlemmer 
til at logge på vores hjemmeside og tjekke, om det er noget for dem.”

Sådan tjekker du 
Først skal du finde ud af, om Aldersopsparing er noget for dig.  
På  lppension.dk/overvej  kan du let og hurtig finde ud af, hvad 
Aldersopsparing er for et produkt, hvornår det er en fordel for dig, 
og hvordan det spiller sammen med folkepensionen. Logger du på 
lppension.dk, har vi lavet en test til dig, hvor du får en anbefaling fra 
os. Er du klar til at oprette Aldersopsparing, så kan du gøre det med 
det samme i selvbetjeningen, efter du har fået din anbefaling. 

TJEK DIN POSTKASSE PÅ LPPENSION.DK
Vil du se, hvad vi har sendt til dig om den nye Aldersopsparing, så tjek 
din postkasse på lppension.dk/post. Her får du også at vide, hvad du 
skal gøre, hvis du vil have Aldersopsparing på din LærerPension. 

 1   
have maksi-

malt 6 år til din 
folkepension 

 2   
have arbejdet mindst 27 

timer om ugen på arbejds-
markedet i 20-25 år

 3   
have en arbejds  evne 
på 15 timer om ugen 

eller mindre
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Mere viden
Du kan dykke ret langt ned i  

Lærernes Pensions investeringer 
på vores hjemmeside, lppension.dk 

Forside > Vores investeringer >  
Etik i investeringerne > 

Klimastrategi

Det der klima
AF MORTEN SKJERK

Parisaftale og Verdensmål, CO
2
-ækvivalenter og  

opgørelsesmetoder; der er mange ting at forholde sig til, 
og selv om Gretha Thunberg presser på for hurtig handling 
med udsagnet ’I want you to panic’, så er det dog vigtigt, 

at handlingen har både en retning og en virkning.

LÆRERNES PENSION HAR EN KLIMASTRATEGI, DER BESTÅR  
AF TRE BEN, OG SOM ER UNDER LØBENDE UDVIKLING:

REDUCERE CO
2
-AFTRYKKET GENERELT I VORES INVESTERINGER

SÆLGE SÆRLIGT KLIMASKADELIGE BEHOLDNINGER
ETABLERE ’GRØNNE’ PORTEFØLJER

 1
  

CO
2
-reduktion kræver viden 

For at reducere CO
2
-aftrykket er man i 

første omgang nødt til at vide noget mere 
konkret om, hvor vi egentlig har et CO

2
-aftryk, 

og hvor stort det er. Det er en ret kompleks 
opgørelse, og der er mange forskellige bud på, 
hvordan man egentlig opgør CO

2
-aftryk. Vi er i 

fuld gang med at implementere en troværdig 
og brugbar opgørelse, men der er rigtig 
mange detaljer, der skal tages stilling 

til i processen. 

3
  

Goddag til grønt  
– på den rigtige måde 

Bestyrelsen i Lærernes Pension har indtil 
videre sat en milliard kroner af til grønne obliga-

tioner og det samme til grønne aktier. I forvejen har 
Lærernes Pension store investeringer i fx skovdrift 

og vindmøller, der overstiger de beløb, men her er så 
et ekstra fokus. EU har netop vedtaget en såkaldt 

taksonomi, der med mere standardiserede be-
skrivelser og opgørelsesmetoder skal sikre 

investorer en mere ensartet platform 
for bæredygtige investeringer. 

2
  

Farvel til kul, oliesand og… 
Vi har for et par år siden fastlagt, at vi 

ville ud af investeringer i udvinding af kul 
til energiproduktion, mens vi friholder kul 
til andre formål – mest oplagt det kul, der 
bruges til fremstilling af jern. Vi har også 
udelukket investeringer i oliesand og ark-

tiske boringer, og overvejer løbende, 
om og hvordan vi kan reducere 

yderligere. 
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Lærernes Pension er i fuld gang med at investere i 
grønne obligationer, der kan hjælpe virksomheder, som 
understøtter omstilling til en mere klimavenlig produk-
tion. Det er især i det, der hedder ’Emerging Markets’, 
altså lande, der ikke er så langt fremme økonomisk, at vi 
har penge i de grønne obligationer.

En del af vores etiske kodeks
Obligationer kan sammenlignes med et lån til virk-
somhederne, og det at vi (og andre) investorer skyder 
penge i de grønne obligationer, gør det lettere for disse 
virksomheder at få et lån. 

”Det er en del af vores etiske kodeks, at vi skal un-
derstøtte en udvikling hen mod et lavere CO

2
-niveau, og 

det er en af de måder, vi gør det på”, siger Morten Roed 
Eriksen, der er Lærernes Pensions chef for managerud-
vælgelse. 

Foreløbig har Lærernes Pension investeret tilsam-
men 100 millioner euro i to grønne obligationsfonde i 
samarbejde med den franske kapitalforvalter Amundi. 
En tredje investering med yderligere 50 millioner euro 
er på vej. I kroner er det dermed mere end én milliard af 
lærernes pensionskroner, der i løbet af kort tid vil være i 
grønne obligationer. 

For at en obligation kan blive klassificeret som ’grøn’, 
skal den leve op til nogle ret detaljerede krav, kaldet 
’The Green Bond Principles’, som er et sæt internationalt 
anerkendte principper. I overskrifter handler det om: 

Hvad pengene skal bruges til
• At der er en klar beskrivelse af proces og evaluering
•  At der holdes regnskab med pengestrømmene i de 

grønne projekter
• At rapportering af aktiviteterne er klart beskrevet 

Også grønne aktier på vej
Lærernes Pension er også i gang med at finde en ny 
klimavenlig aktiestrategi – i første omgang for en mil-
liard kroner. Strategiens målsætning er at investere i 
selskaber med produkter, der har eller får en nøglerolle i 
forhold til at løse klodens klimaudfordringer.

Mange millioner i 
grønne obligationer

UDDRAG AF LÆRERNES PENSIO
NS 

ET
IS

KE
 K

O
D

EK
S

Lærernes 
Pension vil med sine 

investeringer understøtte 
overgangen til en økonomi 

baseret på lavt CO
2 
-indhold og 

forbedre samfundets evne  
til at omstille sig til konse-

kvenserne af klima-
ændringer. 

KATRINE FÅR NOK AT SE TIL:  

klimaet og alt det andet 
Hvor meget CO

2
-påvirkning er der egentlig i din pension? 

Det er et af de spørgsmål, Katrine Graabæk Mogensen 
skal være med til at afdække. Hun er i foråret 2020 ansat 
som ESG-manager i Lærernes Pension. 

”Lærernes Pension har allerede gang i en klimastra-
tegi, sortliste og så videre”, siger hun, ”men det er et 
område, der hele tiden udvikler sig, barren flytter sig. 
Samtidig er det svært at få ordentlige og sammenligne-
lige data, og kravene til at rapportere på området stiger”. 

Her er EU blandt andet kommet på banen med en så-
kaldt taksonomi, altså en struktureret måde at klassifice-
re investeringer på i forhold til miljøpåvirkningen, og med 
ensartede krav til finansielle virksomheders rapportering 
på området. Pensionsselskaberne er også med til at levere 
input til regeringens klimahandlingsplan via klimapartner-
skabet for den finansielle sektor.  

Alt det – og mere til – er noget af det, Katrine skal 
være med til at sikre bliver indtænkt i Lærernes Pensions 
investeringer fremover.

Katrine Graabæk Mogensen kommer fra en stilling i 
Nationalbanken og har tidligere blandt andet været ansat 
i Den Internationale Valutafond, IMF, i Washington D.C.

HVAD ER ESG   
Environmental, Social, and Governance  
– er kernebegreberne, når investorer (som  
Lærernes Pension) forholder sig til, hvordan 
man kan investere på en ordentlig måde. 

Environmental - miljø og klimapåvirkning
Social – arbejdstager- og menneskerettigheder 
Governance – selskabsledelse, skattebetalinger
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Klimaforandringer  
udgør en økonomisk risiko 

Når man investerer penge, skal man altid forholde sig til risikoen: Hvad kan man tabe, hvis det ikke går som 
forventet. 

Når man investerer andres penge – som Lærernes Pension jo gør – er der ret detaljerede regler for, 
hvordan man skal beregne og opgøre sin risiko. Og i julen 2019 kom der et helt nyt element på banen, da 
Finanstilsynet i sit årlige ’julebrev’ stillede krav om, at blandt andet pensionsselskaber skal forholde sig 
meget konkret til de risici, der er forbundet med klimaforandringer. 

”Overordnet set er der to typer af risici relateret til klimaforandringer benævnt fysiske risici og transiti-
onsrisici”, siger Jesper Bakkegaard, der er chef for Risikostyring i Lærernes Pension. 

Fysiske risici er det, der rent fysisk kan ramme investeringerne, eksempelvis oversvømmelser, voldsomt 
vejr eller skovbrande, som du kan læse om på næste side. 

Transitionsrisici er det, der kan ramme i overgangen – transitionen - mod en mere CO
2
-effektiv økonomi. 

For eksempel kan ny lovgivning målrettet betydelig reduktion af CO
2
-udledninger, udgøre en risiko for inve-

steringerne, hvis det mindsker eller fjerner grundlaget for eksisterende virksomheders forretningsmodeller. 
”Der er ingen tvivl om, at klimaforandringer udgør en ny væsentlig risikofaktor, som vil komme til at spil-

le en stadig stigende rolle for investeringsmæssige beslutninger fremover – også for Lærernes Pension.”
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Vinterens store skovbrande i Australien har også ramt nogle 
af de skove, Lærernes Pension har investeret i. I det værst 
ramte område er det omkring en femtedel af skoven, der er 
brændt, men samlet set er det lidt under fem procent af vores 
skovinvesteringer i de berørte områder, der er påvirket. 

Økonomisk betyder det ikke det store, for vi er netop 
forsikret mod brand, da det ikke er usædvanligt med store 
skovbrande i Australien. Men det betyder naturligvis noget, 
når så store arealer brænder.

I forhold til klimaet, betyder det, at al den CO
2
, der er op-

lagret i træerne, bliver frigivet, når de brænder. Den ville være 
blevet frigivet på et senere tidspunkt, men der kommer altså 
en fremrykket belastning her og nu. 

Efter en skovbrand er der rent praktisk en længerevarende 
opgave med at få ryddet de kæmpe arealer for mere eller 
mindre afbrændt skov, så man kan komme i gang med at 
plante ny skov. Erfaringen siger, at det typisk tager et-to år at 
få ryddet op, så man er klar til nyplantning. 

Når så store dele af regionens skove bliver brændt at, 
betyder det også, at der vil være mangel på træ i en periode 
på nogle år. Det er typisk de lidt yngre træer, det går hårdest 
ud over ved en skovbrand, så det vil have en betydning måske 
5-10 år frem, hvor udbuddet af træ vil være mindre, fordi det 
vil være i den periode, hvor træerne skulle være fældet. 

Det kan så være positivt for afkastet på andre af vores 
skovområder i Oceanien, fordi prisen på træ vil stige, når ud-
buddet er mindre. Samtidig er vi dækket ind via forsikring, og 
erfaringen viser, at den dækker stort set hele tabet ind på nær 
en mindre selvrisiko m.v. 

Skov er en særlig type investering, da man ikke bare kan 
købe og sælge den – som man fx kan med aktier. Derfor gæl-
der der nogle særlige vilkår, når man skal investere i skov, og 
også hvis man vil ud af investeringen igen. En voldsom brand 
ændrer på de vilkår, for en eventuel køber vil for eksempel 
kigge på, om skoven kan give et jævnt, løbende afkast, og 
efter en stor brand vil der mangle nogle årgange af træer. 

I denne tid er mange pensionsselskaber og andre investorer i gang med at 
finde ud af, hvad klimabelastningen egentlig er i deres investeringer. Det 
gælder også i Lærernes Pension. Men det er et regnestykke med mange 
ubekendte og med faktorer, der først er ved at blive defineret. For hvad er 
egentlig klimabelastningen i

 et storcenter
 et boligbyggeri
 en virksomhed, der fremstiller vindmøller
 et medicinalfirma
 statsobligationer i Brasilien, Rusland eller Kenya
 danske realkreditobligationer
 og tusindvis af andre værdipapirer, mange med meget blandede aktiviteter. 

’Storebror’ og de andre
Og hvad er klimabelastning, når man skal definere det konkret? Én måde 
at gøre det op på er CO

2
-belastningen, og selv om CO

2
 er ’storebroderen’ når 

det gælder drivhusgasser, så skal man også have øje for andre elementer. På 
engelsk bruger man udtrykket ’Carbon Footprint’, der også omfatter andre 
drivhusgasser, som metan, lattergas, m.fl. og det er som regel også det, man 
mener, når man på dansk taler om CO

2
-belastning. 

For at kunne opgøre klimabelastningen, så skal man have nogenlunde på-
lidelige data. Nogle selskaber oplyser selv, hvad deres klimabelastning er, men 
ikke nødvendigvis efter samme retningslinjer. Det kan også være omfattende 
at indhente data, hvis det ikke er indberettet til et centralt sted. Og så er der 
ikke nødvendigvis kontrol med, at det er rigtige tal, selskaberne indberetter. 
For andre selskaber må man bringe branchetal i spil, hvis de ikke selv oplyser 
klimabelastningen. 

Hvad bliver talt med – og hvad ikke
Der er særlige udfordringer med at opgøre klimabelastning for selskaber, der 
ikke er børsnoterede, og det kan være både godt og skidt for en investors 
klima-profil, hvis man ikke har alle investeringer med. 

Lærernes Pension har fx investeret en del i vindmøller, og det har en positiv 
påvirkning af vores klimabelastning ’ude i virkeligheden’, men det indgår sjæl-
dent i de store og komplekse opgørelser, man bruger til at regne CO

2
-aftryk, 

da opgørelserne som regel tager udgangspunkt i børsnoterede selskaber, og 
vindmøller som regel ikke foregår via børsnoterede selskaber, men via forskel-
lige typer af fonde. 

Lærernes Pension arbejder på en opgørelse af vores investeringers CO
2
-af-

tryk, så det indgår som input i vores klimastrategi, men der er mange detaljer, 
der skal tages stilling til, så det er ikke klaret på et øjeblik.  

Et svært regnestykke

En fysisk risiko ved klimaforandringer
Når skoven brænder

7



SELSKABSTEKNISK 
JUSTERING
Lærernes Pension er som bekendt et 
arbejdsmarkedspensionsselskab. Det vil 
sige, at selskabet er etableret som følge af 
en overenskomstmæssig aftale og er fuldt 
ud ejet af de faglige lærerorganisationer og 
arbejdsgiverorganisationen Kommunernes 
Landsforening. 

Vi har den 1. januar justeret vores 
vedtægter, sådan at vi rent selskabsteknisk 
nu er et såkaldt arbejdsmarkedsrelateret 
livsforsikringsaktieselskab.

Vores status som arbejdsmarkedsrela-
teret livsforsikringsaktieselskab indebærer, 
at vores reserver kun kan anvendes til fordel 
for medlemmerne. Vi kan ikke udlodde 
udbytte til aktionærerne. Det har vi nu 
heller aldrig hverken praktiseret eller ønsket 
at praktisere - Lærernes Pension er skabt 
som et nonprofit selskab - så ændringen 
gør på den måde ingen forskel. Men med 
ændringen kommer vi nu formelt med i den 
gruppe af pensionsselskaber i Danmark, 
som kalder sig ”arbejdsmarkedsrelaterede 
livsforsikringsselskaber”. Vi er dermed kom-
met i gruppen af ligesindede selskaber som 
eksempelvis PensionDanmark og Industri-
ens Pension. 

dig og din pension

NYE PROGNOSETAL  

Hvad vil du få i pension?
Hvis du gerne vil have en ide om, hvor meget 
du kan forvente at få i pension, kan du til hver 
en tid logge dig ind på Din Pension på lppen-
sion.dk og finde en prognose for din pension 
her. Du vil umiddelbart blive præsenteret for 
det tal, der beskriver den forventede pension. 
Det er der ikke noget nyt i. Men i løbet af 2020 
vil du på Din Pension kunne finde ikke bare èt, 
men tre prognosetal: 

• Din pension ved det forventede afkast 
• Din pension ved et afkast højere end forventet
• Din pension ved et afkast lavere end forventet

Hensigten med ikke blot at vise det forventede 
og mest sandsynlige prognosetal, men også et 
optimistisk og et pessimistisk tal, er at synlig-
gøre, at der altid vil være en grad af usikkerhed 
forbundet med en prognose. 

Når du er gået på pension
I løbet af 2020 vil du også kunne finde progno-
setal på hjemmesiden for, hvordan vi forventer, 

at dine udbetalinger vil udvikle sig i årene, efter 
du er begyndt at få din pension udbetalt. Også 
her vil du kunne finde tal for både det, vi anser 
for det mest realistiske prognosetal, og et 
optimistisk og et pessimistisk prognosetal.

Fælles for branchen
Det er i hele pensionsbranchen aftalt, at med-
lemmer og kunder skal kunne finde prognose-
tal for flere scenarier. Ændringerne er en følge 
af et branchetiltag, der sigter mod at give 
kunder og medlemmer et indblik i selskabernes 
evne til at bevare købekraften for de udbetalte 
pensioner.  

Få et samlet billede på pensionsinfo.dk
Husk, at du kan få det samlede prognosebil-
lede på pensionsinfo.dk. Her kan du få vist tal, 
der medregner din folkepension og pensioner, 
du måtte have andre steder end hos Lærernes 
Pension. Deler du økonomi med en ægtefælle 
eller en samlever, kan I også få vist et fælles 
prognosebillede af jeres samlede pensioner.

BRANCHEN HAR FÆLLES  
FORUDSÆTNINGER
For at pensionsselskaber ikke 
skal konkurrere på at have de 
mest optimistiske forventnin-
ger, har branchen besluttet, at 
alle baserer deres prognoser på 
de samme forudsætninger for 
afkast. Disse forudsætninger 
bliver fastsat af et uafhængigt, 
sagkyndigt råd, bestående 
af professor Jesper Rangvid, 
professor Torben M. Andersen 
og formand for Finansiel Stabi-
litet, Peter Engberg.

8



Lærernes Pension har investeret i endnu en eukalyptus-plantage i Tas-
manien. De samlede investeringer binder ca. 290.000 ton CO

2
 om året. 

Det svarer til ca. 24.000 af vores medlemmers årlige CO
2
-udledning.

Fleksibilitet og gennemsigtighed
Denne investering er ikke foretaget gennem en fond, men direkte. Når 
man investerer igennem en fond, har investeringen som regel en indbyg-
get rotationsstruktur, der betyder, at vi er ude af fonden igen efter ti år. 
Men det er ikke altid givet, at det er opportunt at sælge en skovinveste-
ring præcis ti år efter, at den er foretaget. Når vi nu investerer direkte 
i aktiverne, kan vi sælge vores andel, når vi vil, eller vi kan vælge at 
beholde den, hvis det giver bedre afkastmuligheder. Desuden opnår vi en 
større gennemsigtighed i investeringerne, når vi investerer direkte.

Ansvarlig skovforvaltning
Alle Lærernes Pensions skovplantager er enten FSC-certificeret eller er 
på vej til at blive det. Det betyder, at de ti grundprincipper for ansvarlig 
skovforvaltning, for eksempel arbejdstagerrettigheder og ansættelses-
vilkår, oprindelige folks rettigheder, miljøværdier og driftsplanlægning 
skal overholdes.

”Når vi investerer, er afkastet selvfølgeligt vigtigt for os, men det har 
også betydning, hvordan afkastet skabes. Derfor har FSC-certificeringen 
været vigtig i forhold til denne investering på Tasmanien. fortæller Helle 
Ærendahl Heldbo, der er chef for Lærernes Pensions skovinvesteringer.

24.000 medlemmers CO2-udledning

•  Eukalyptus bruges primært til 
fremstilling af papirmasse. 

•  Når træerne i en eukalyptus-
plantage fældes, genbeplan-
tes arealerne. Eukalyptus-
træer vokser meget hurtigt, 
typisk tager det cirka 12 år, fra 
et træ bliver plantet, til det 
kan fældes og sælges.

•  Lærernes Pension har også 
investeringer i både sav-
værker og havnefaciliteter i 
Tasmanien, så vi kan populært 
sagt selv tage hånd om træet, 
fra det bliver plantet, til det 
bliver afskibet og sendt ud på 
verdensmarkedet.

Ny administrerende direktør
Den 2. januar 2020 tiltrådte Karsten Kjellerup Kjeldsen, som ny administrerende 
direktør for Lærernes Pension. Han kommer fra en stilling som investerings-
direktør i Industriens Pension.

”Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for Lærernes Pension. Det er et pen-
sionsselskab med et virkeligt godt image, høj troværdighed, og som har en flot 
performance. Sammen med mine nye dygtige kollegaer bliver det min opgave 
at fastholde den gode udvikling og sørge for, at Lærernes Pension leverer på 
medlemmernes og omverdenens høje forventninger til et pensionsselskab anno 
2020 og frem. Personligt glæder jeg mig også over at skulle stå i spidsen for et 
pensionsselskab for lærere. Vi har to drenge, og jeg synes, at uddannelse og triv-
sel er noget af det vigtigste, vi kan tilbyde vores børn”, siger Karsten Kjeldsen.

Den rette person
”Lærernes Pension er i rigtig god form. Vi har lave omkostninger, gode afkast og 
medlemmer, som har stor tillid til os. Derfor har det været vigtigt for bestyrelsen 
at finde en administrerende direktør, der kan fastholde den gode form, og kan 
udvikle Lærernes Pension, så vi også i fremtiden er et pensionsselskab, som 
lærerne har stor tillid til. Og her er Karsten den rette person”, siger Anders Bondo 
Christensen, formand for Lærernes Pensions bestyrelse.
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Vidste du det?

AFKAST 2019
2019 blev et godt år for investeringerne. Det samlede afkast blev højt i 2019: 17,4%
Det høje afkast skyldtes stigende aktiekurser og faldende renter og kreditspænd.
 

AFKAST OG CORONA
Ingen kan i dag vide, hvad afkastet for 2020 bliver. Men 2020 vil nok blive husket som 
Corona-året, og pandemien går ikke ubemærket hen over verdensøkonomien. Afkastet 
ender sandsynligvis med at blive negativt, men ”Vi overvåger markedsudviklingen tæt, 
og vores medlemmer kan forvente en fortsat stabil udvikling i depot renten trods de me-
get turbulente markeder,” siger investeringsdirektør i Lærernes Pension, Morten Malle.
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Afkast før skat

Depotrente før skat

A F K A S T  O G  R E N T E

STADIG LAVE
OMKOSTNINGER

Omkostnings-
procenten  

var ved udgangen af 
2019 på 

1,1%
Det svarer til 411 kr.  

pr. medlem. 

Lærernes Pension har 
fortsat nogle af de 

laveste omkostninger 
i branchen.  

Sådan har afkastet set 
ud i de foregående 10 
år. Læg mærke til, at 
depotrenten - altså den 
rente du har fået på din 
ordning - har ligget no-
genlunde stabilt gennem 
alle årene. Det er også 
planen for 2020, hvor 
der ved redaktionens 
slutning var negative 
afkast som følge af den 
Corona-situation, som 
hele verden står i.

Følg med 
i udviklingen  
PÅ FORSIDEN AF  
LPPENSION.DK
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NÆSTEN 
SEKS MIA. KRONER 
I INDBETALINGER  

I 2019
I 2019 indbetalte knap 86.000 

medlemmer knap 6 mia. kroner til 
deres pensionsordning. Det var en 

stigning på 295 mio. i forhold til året 
før. Stigningen skyldtes primært, at 
medlemmerne betalte mere. Der var 

nemlig netto kun en tilgang på 75 
betalende medlemmer. 

De samlede aktiver steg til næsten 
120 mia. kroner ultimo 2019.

FÅ - MEN FLERE ALDERSPENSIONISTER
Cirka 10 % af Lærernes Pensions medlemmer får nu udbetalt alderspension. Det tal 
vil stige over de kommende år, fordi andelen af medlemmer, der når pensionsalderen, 
vokser. Det gør den fordi, Lærernes Pension med sine cirka 25 år på bagen i pensions-
sammenhæng stadig er et ungt selskab med en overvægt af relativt unge medlemmer. 

SÅDAN ER  
MEDLEMMERNE  
SAMMENSAT
Ved udgangen af 2019 
havde Lærernes Pen-
sion 147.000 medlem-
mer. Aldersmæssigt 
fordelte de sig sådan:

K V I N D E R

M Æ N D
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A L D E R

60-

50-59

40-49

30-39

-29

A L D E R7.532

26.319

22.337

22.042

16.933

5.661

12.984

10.591

13.072

9.532

Kvinder  
udgør stadig 

2/3 af  
medlemmerne
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For ung til seniormøde?  
Snup et informationsmøde
Selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan  
det alligevel være en god ide at ofre din ordning lidt opmærksomhed.  
Det handler nemlig om mere end alderspension.

Brug to timer på et informationsmøde og hør om, hvordan 
• du kan få hjælp af Lærernes Pension, hvis du får problemer med helbredet
• du er stillet, hvis du går ned i arbejdstid
• din familie er stillet, hvis du dør tidligt
• det ser ud med din pension

Gør det personligt: Tag din bærbare eller tablet og dit NemId med.

Kom med til seniormøde,  
og hør om din pension
Seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, som er 
fyldt 58 år. Er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke 
længere 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 starter kl. 16.30 og varer ca. tre timer. Efter mødet serverer vi 
middag. Du er velkommen til at tage en ledsager med.

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

Deltag
gratis!

SENIORMØDER

Roskilde 
22. september 2020  

kl. 16.30 

Holstebro  
29. oktober 2020  

kl. 16.30

København 
3. november 2020  

kl. 16.30

INFORMATIONSMØDER

Roskilde  
23. september 2020 

kl. 16.30 

Randers  
1. oktober 2020 

kl. 16.30 

Esbjerg  
29. oktober 2020 

kl. 16.30 

Herning  
12. november 2020 

kl. 16.30 

Slagelse  
25. november 2020 

kl. 16.30 

ARRANGÉR  
ET INFORMATIONS-
MØDE PÅ DIN SKOLE. 

LÆS MERE PÅ  
LPPENSION.DK  

- MØD OS

MELD DIG ELLER JER TIL PÅ LPPENSION.DK 


