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for Anita Køtlum Petersen at erkende, at 
hendes indsats som lærer måtte stoppe. I 
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Og så er der vores forsik-
ringer. Vi ønsker ikke at 
brække benet på skiferien. Vi 
ønsker ikke at komme hjem 
og opdage, at tyve er brudt 
ind og har taget arvesølvet 
og den nye bærbare. Og vi 
ønsker slet, slet ikke at blive 
ramt af ulykker eller sygdom, 
som truer i bedste fald vores 

livskvalitet, i værste fald 
vores liv. Men for nogle af os 
sker det alligevel, og så er det 
godt at have forsikringer.

En del af LærerPen-
sionen går til forsikringer, og 
[pan'sjo’n] har talt med tre 
mennesker, som alle af livet 
er blevet bragt i en situation, 
hvor de fik brug for dem.

DER ER MaNgE TiNg, Vi aLLE RigTig gERNE ViL HaVE, MEN SOM Vi PaRaDOK-

SaLT NOK HåBER, Vi aLDRig NOgEN SiNDE FåR BRug FOR: SiKKERHEDSSELEN, 

RøgaLaRMEN På BøRNEVæRELSET, REDNiNgSVESTEN uNDER SæDET i FLyET. 

Prisen svinger 
med alderen
forsikringerne koster 
– i gennemsnit og set 
over et helt arbejdslivs 
forløb - ca. 20 procent 
af dine indbetalinger. 
du betaler mindre, når 
du er helt ung, og når du 
nærmer dig pensionsal-
deren, og mere i midten 
af dit arbejdslivsforløb.

Forsikringer  
– et diskret sikkerhedsnet
Forsikringer  
– et diskret sikkerhedsnet

3

bonus
info



anita Køtlum Petersen tager det roligt. Helt 
roligt. Det er hun nødt til, men sådan var det 
ikke før. Hun var ambitiøs og arbejdede hårdt:

”Jeg har brændt meget for mit job, ville give 
børnene alverden, jeg arbejdede 24-7, det var 
alle de andres behov, der kom først, jeg kunne 
ikke mærke mig selv”.

Mens hun havde et lederjob på Færøerne, 
fik hun et personligt knæk, men det fik hende 
ikke til at sætte farten ned, blot til at søge et 
andet job, denne gang på Sydfyn. 

nedsat tid på lønsedlen
”Men jeg var slidt, og jeg gik ned i tid. Og gik 
mere ned i tid. alligevel arbejdede jeg altid, så 
det eneste, jeg kunne mærke den nedsatte tid 
på, det var indtjeningen. 

Nedsat tid førte ikke til noget. Jeg havde 
hjerteflimmer, konstant hovedpine og var træt. 
Jeg kom hjem fra skole og lagde mig til at sove. 
Og næste dag foran spejlet følte jeg det, som 
stod jeg og sminkede et lig.”

du kommer ikke tilbage
”Jeg faldt om herhjemme en dag, jeg fik 
simpelthen et blackout. Derefter blev jeg syge-
meldt på ubestemt tid af min læge, der sagde 
‘Du kommer ikke tilbage’.

Jeg havde hovedpine i 14 dage. Da jeg fik at 
vide, at de havde ansat en afløser, lettede den. 
Nu kunne jeg slappe af”.

anitas kolleger var overraskede, de havde 
ikke mærket, at det var på vej, fortæller hun. 

”For jeg tog mig altid først af alle andre. 
Jeg kunne ikke mærke, når jeg selv var træt og 
skulle have pause”.

Besøg på arbejdsmedicinsk klinik og kom-
munens revalideringsafdeling ændrede ikke på 
lægens vurdering: anita var brugt op, havde 
ikke mere at give af.

Modstræbende på pension
”Da kommunen begyndte at tale om pension, 
reagerede jeg lidt modstræbende, indtil Ole 
Mølgaard fra lærerforeningen sagde ’Se det 
som en pause’.

Så i stedet for at bruge min sparsomme 
energi på at finde penge, kan jeg bruge ener-
gien på at bygge mig selv op, for vi har til både 
smørret og brødet. ikke så meget som før, men 
trods alt noget. Og der er så mange værdier, jeg 
vægter mere”.

”Jeg var gået ret meget ned i tid over årene, 
så min løn efterhånden svarede cirka til det, 
jeg får i pension i dag. Så det var ikke det store 
skridt dér. Man kan sige, at det har kostet 
mest, mens jeg sled mig ned”, siger anita.

Hun er dybt taknemmelig over, at man har 
et system, hvor man kan have et godt liv, selv 
om man ikke kan det, man har uddannet sig til.

ud over invalidepension til anita, får 
børnene børnepension, og det letter virkelig 
meget, fortæller hun:

”De er jo dyre i drift med tøj og ting og 
computere”.

simple gøremål er stadig svære
at anita får pension er langt fra det samme, 
som at hun holder ferie på ubestemt tid. 

De færreste forestiller sig, at blot at læse en 
bog kan være en udfordring, men sådan har det 
været for anita:

”Jeg har ikke kunnet åbne en bog i årevis. 
Der var flimmer, manglende koncentration. 
Men nu kan jeg faktisk læse igen. Jeg kan sta-
dig ikke se en dokumentar i fjernsynet – og det 
er uanset emnet. i dag har vi heller ikke noget 
TV i stuen”.

anita har anskaffet sig en hundehvalp, som 
hun ser frem til at gå ture med i den smukke 
sydfynske natur. 

”For jeg ikke kan gå ture selv. Hvis ikke min 
mand har tid til at gå tur med mig, så bliver jeg 
ikke luftet”, siger hun. ”Men jeg glæder mig til 
at kunne selv.”

jeg vil gerne yde et bidrag
Det er svært for anita bare at modtage, og da 
hun altid har malet, har hun kastet sig ud i at 
gøre det til noget mere fast.

”Jeg maler billeder, som folk skal blive glade 
af at kigge på. Jeg har udstillet og er blevet fan-
tastisk godt modtaget. Det er så rart at kunne 
bidrage lidt, og det synes jeg, at jeg gør ved at 
male. Og ved at betale skat, når jeg sælger bil-
leder. Men mine begrænsede kræfter betyder 
fx, at jeg ikke selv kan hænge billeder op, og 
jeg kan ikke passe udstillingen. Jeg kan aflevere 
billederne, og så må andre klare det andet”.

FøR HaVDE HuN FuLD FaRT På. HELE TiDEN. OgSå SELV OM HuN giK NED i TiD. iNDTiL 

KROPPEN SPæNDTE BEN FOR HENDE. Nu ER aNiTaS FOKuS aT NyDE LiVET i NuET.

jeg vil så gerne bidrage  
Men har næsten Ingen 
Kræfter
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”Det er rart at kunne bidrage lidt, og 

det synes jeg, at jeg gør ved at male. 

Og ved at betale skat, når jeg sælger 

billeder”, siger anita Køtlum Petersen.

Fotos: jannik engen

så mange har brug for  

deres forsiKring  
i Lærernes Pension 
BøRNEPENSiONiSTER 1.393
iNVaLiDEPENSiONiSTER, FuLD 1.898
iNVaLiDEPENSiONiSTER, HaLV 319
MiDLERTiDigE iNVaLiDEPENSiONiSTER 54
ægTEFæLLE/SaMLiVSPENSiONiSTER 483

Optællingen er fra juli 2011

jeg vil så gerne bidrage  
Men har næsten Ingen 
Kræfter

5

bonus
info



Da PETER aRENTzENS KONE, LENE, DøDE SiDSTE åR, VaR DER  

PENSiON BåDE TiL HaM Og TiL PaRRETS TO SMå BøRN – HaN BRugER 

SiN EgEN PENSiON TiL aT KøBE Sig MERE TiD MED BøRNENE

så er der  
råD tIL Mere tID  
MeD børnene

”Jeg vidste ikke, at der var 
pension til os. Det er ikke 
noget, man sætter sig ind 
i, det er bare så kedeligt”, 
siger Peter arentzen, 
som mistede sin kone for 
halvandet år siden.

så kedeligt. Men det er en slags økonomisk 
bonus, som gør, at der for eksempel også er råd 
til ferie for børnene, også selv om jeg måske 
selv har et lidt stramt budget. Så kan de tage 
på ferie med bedsteforældrene og få lidt lom-
mepenge med.

Og så er der en større sum penge, til når de 
bliver store. Det kan måske finansiere noget 
uddannelse engang”.

et liv uden Lene
Efter Lenes død skulle Peter få den daglige 
tilværelse til at fungere uden hende. ”En 

Lene var egentlig erklæret rask efter den 
brystkræft, der ramte hende i 2000. 

”i 2007 da Lene var til kontrol på hospita-
let, viste det sig, at hun nu havde fået kræft 
i leveren. Det var helt uvirkeligt, vi troede 
ikke på det. Nu havde vi været der, det kunne 
ikke passe, vi skulle igennem det en gang til”, 
husker Peter arentzen. 

Hovedet virker ikke
Familien bor på en gård på Møn, hvor Peter står 
for driften, køerne og kornet, mens Lene havde 
job på den lokale Hjertebjerg Skole og var den, 
der mest tog sig af hjemmet og parrets to 
børn, Signe og Emil. 

”Tallene steg, 14 dage senere var de højere, 
så Lene blev sat i kemo hver tredje uge.

På leveren kan man ikke operere svulsten 
væk, som man kan på andre organer, der må 
man bare bekæmpe det. Det var helt surrea-
listisk at få den besked, at de ikke kunne sige 
noget om hvad og hvor længe”, husker Peter, 
der også oplevede, at hans hoved næsten holdt 
op med at fungere: ”Jeg kunne gå ud i laden, og 
så måtte jeg gå ind igen uden at kunne huske, 
hvad det var, jeg skulle lave”.

som en hård druktur
Både Lenes og Peters forældre har været en 
stor støtte i hele forløbet. Lenes mor var med 
på hospitalet, hver gang hun skulle have kemo, 
og børnene var hos Peters forældre, når Lene 
kom tilbage efter behandlingen.

”For da var Lene helt smadret – som efter 
en druktur, der havde varet en hel weekend. 

Hun kunne bare ligge på sofaen, og havde ikke 
kræfter til noget. 

Lene har altid været glad for heste og har 
redet meget og vundet priser. Vi måtte bytte 
hendes ridehest til en avlshoppe, for hun kunne 
ikke klare at ride mere.

Men hoppen fik hende ud af sofaen en dag 
før, hun nok ellers ville være kommet det. Det 
var rart for hende at have noget at stå op til; 
bare lige ud at klappe hesten”.

børnene, jobbet – og så mig
Lene var sygemeldt stort set hele tiden i de 
tre år, fra hun fik diagnosen, og til hun døde 
i foråret 2010. ”Hun fik invalidepension fra 
Lærernes Pension i den periode, og det var fint, 
at økonomien kunne hænge sammen dér også, 
det var vi glade for.

Men det var et hårdt slag for hende at få 
diagnosen. Hun vidste godt, at hun aldrig ville 
komme tilbage til jobbet på skolen. Og det stod 
ellers højt for hende at være lærer. Børnene 
kom først, så kom jobbet, og så kom jeg”, siger 
Peter med et skævt og kærligt smil og tilføjer 
”Det er altid hårdt at miste, men det er edder-
mame hårdt at gøre det over så lang tid.”

råd til lidt mere
Da Lene døde, kontaktede Peter Lærernes 
Pension for at sige, at hendes pension skulle 
stoppe. Og da fik han at vide, at der nu ville 
komme pension til ham og børnene, der den-
gang var bare tre og syv år.

”Jeg vidste ikke, at der var pension til os. Det 
er ikke noget, man sætter sig ind i, det er bare 
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veninde fra skolen hjalp mig med at få 
lavet mad, børnene kunne være hos mine 
forældre, hvis jeg skulle arbejde længe i 
marken, og hver anden weekend kunne de 
være hos Lenes forældre”.

Også pensionen efter Lene er en støtte 
for Peter. Han har nogle bedre økonomiske 
muligheder, end han troede:

”i foråret har jeg fået en au pair-pige fra 
Polen, og her i sommer har jeg ansat Markus 
til at passe køer, køre i marken osv., så jeg har 
mulighed for at være mere herhjemme. Det 
er pensionen, der gør det muligt”, siger han.

forsiKringer  
tiL aLLe
alle medlemmer får forsik-
ringerne til samme pris og 
med samme dækning uanset 
helbred, når de bliver meldt 
ind. i modsætning til hvis du 
skulle tegne en livs- eller inva-
lideforsikring i et kommercielt 
forsikringsselskab, som ville 
bede om helbredsoplysninger 
og sætte din pris og din dæk-
ningsgrad derefter. 

Den eneste undtagelse i 
Lærernes Pension er, at hvis 
du ved din indmeldelse alle-
rede får eller er i gang med at 
søge om fleksjob, førtidspen-
sion eller lignende, så kan du 
ikke få invalideforsikringen. 
Du kan ikke blive forsikret 
imod en skade, der er sket. 
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Da der et par måneder senere var Skolernes 
Motionsløb fredag før efterårsferien, kunne 
anni Bertelsen knap nok gå de fem kilometer. 
året før havde hun løbet. Og da det blev no-
vember, kunne hun dårligt stå på benene. Kun 
godt tre måneder havde det taget at nå der til.

En reumatolog kunne fortælle hende, at 
hun havde psoriasisgigt. 

i stadig behandling
gigten kunne heldigvis afhjælpes en del med 
indsprøjtninger med binyrebarkhormon direkte 
i knæet.

”Jeg kunne gå derfra”, fortæller hun med lys 
i ansigtet, for de foregående måneder var en 
ubehagelig påmindelse om, hvor skrøbelig man 
kan være. indsprøjtningerne får hun stadig. Og 
også en mild kemoterapi for at holde gigten 
nede. 

Min gladeste tid
anni Bertelsen arbejdede på den lille landsby-
skole Dannelunde Skole, da hun blev syg. Her 
underviste hun i mange forskellige fag. ”alt, på 
nær tysk, hjemkundskab og musik”, som hun 
formulerer det.

”Og jeg elskede det! Dannelunde Skole er 
nok der, hvor jeg har været gladest. Fordi det 
rykkede, både blandt elever og kolleger”. 

det sjove forsvandt
Men fra 2006 var helbredet så dårligt, så hun 
ikke længere kunne holde til et almindeligt 
lærerjob.

”Den lokale lærerforening hjalp mig til at få 
et fleksjob på skolen”, fortæller anni.

i første omgang var det med 20 lektioner 
om ugen, men efterhånden var det også for 
meget, og det blev sat ned til 16 og så til 12. 
”Da jeg var nede på 12 timer, gik det sjove ved 
at være lærer væk. Jeg havde tidligt fri og 
kunne tage hjem og hvile, men jeg gik glip af 
muligheden for at tale med kollegerne efter 
undervisningstiden”.

Kunne ikke selv sige stop
Selv om anni til sidst skulle bruge flere timer 
hver morgen på at få kroppen i gang, kunne 
hun ikke selv tage beslutningen om at stoppe. 
”Det var min skoleleder, der sagde stop – jeg 
kunne ikke selv – men jeg vidste jo godt, det 
ikke gik”, siger hun.

tænkte ikke på pensionsordningen
“Jeg havde aldrig selv spekuleret på, at jeg 

”DET ER VEL NOgET SLiDgigT, JEg 

ER JO HELLER iKKE HELT uNg LæN-

gERE”, TæNKTE aNNi BERTELSEN. 

HuN HaVDE ONDT i KNæENE, Da 

HuN EFTER SOMMERFERiEN 2005 

CyKLEDE TiL SKOLE 11 KiLOMETER 

FRa SiT HJEM i NaKSKOV.

nu har vi råd til at bygge om 
… så Der bLIver PLaDs tIL Køre stoLen 

Selv om hun ved, den kommer, gør 
anni Bertelsen, hvad hun kan, for 
at holde den dag, hvor hun ikke 
længere kan gå, på afstand.
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har en pensionsordning, men da jeg blev syg 
og henvendte mig til fagforeningen, gik min 
sagsbehandler i gang med at søge om pension 
til mig”, siger anni.

der er til lidt flødeskum
økonomien i dag er naturligvis langt fra den 
samme, som da anni arbejdede. indtil videre 
får hun ledighedsydelse fra kommunen og 
dertil en invalidepension fra Lærernes Pension.  
“Jeg var omkring 35, før jeg begyndte som 
lærer, så jeg har ikke indbetalt til pension i så 
mange år. Så det er ikke som en lærerløn, langt 
fra, men der er alligevel til lidt flødeskum. Og 
så har vi haft nogle år til at forberede det, der 
kommer, så vi har fået afviklet gæld”. 

fået lidt ekstra
Mens anni var i fleksjob, fik hun halv invali-
depension fra Lærernes Pension, men med 
hjælp fra sagsbehandleren i lærerkredsen blev 
hendes sag vurderet med udgangspunkt i de 
gamle undersøgelser, så for nylig fik hun efter-
betalt et beløb for de seneste tre år. 

en nødvendig ombygning
Huset i Nakskov er ved at blive bygget om, 
så anni kan komme omkring i sit hjem, den 
dag det bliver nødvendigt med en kørestol. 
Ombygningen kan blandt andet lade sig gøre, 
fordi anni fik efterbetalingen fra Lærernes 
Pension. 

“Så længe jeg kan, så går jeg. Jeg prøver at 
skubbe den dag fra mig, hvor jeg ikke længere 
kan bevæge mig. Jeg ved da godt, at jeg aldrig 
bliver en af de pensionister, der løber maraton, 
men mindre kan også gøre det”.

Samtidig med efterbetalingen til anni fik 
hendes bonusbørn også børnepension med 
tilbagevirkende kraft. 

nu har vi råd til at bygge om 
… så Der bLIver PLaDs tIL Køre stoLen 

AfkAst 0,7 %  
- depotrente 3,75 %

afkastet for det første halvår 2011 landede på 0,7 procent. umiddelbart 
et lavt afkast, som skal ses i lyset af den meget turbulente tid på de 
finansielle markeder, hvor aktier er faldet ret langt ned i værdi. Det fald 
behøver medlemmerne i Lærernes Pension heldigvis ikke at bekymre  
sig om, for vi fastholder depotrenten for 2011 på de 3,75 procent.

InteressAnte 
halvårstal:

•  De samlede indbetalinger i 
første halvår blev på 2.019 
mio. kroner.

•  Afkastet på vores investe-
ringer blev 304 mio. kroner.

•  Vores samlede aktiver kom 
op på 43 mia. kroner.

Med godt 131.000 
medlemmer og en 
præmieindtægt i 2010 
på knap 4 mia. kroner 
er Lærernes Pension 
det sjettestørste ar-
bejdsmarkedspensions-

selskab i Danmark. Den 
omsætning løfter os 
også to trin op fra 
sidste år til en placering 
som nummer 114 blandt 
Danmarks 1000 største 
virksomheder.

os og de andre

1,9%
vores  

omkostningsprocent: 

stramme tøjler i  
omkostningerne
Bare 1,9 procent i omkostnin-
ger i 2010 placerer Lærernes 
Pension på en fjerdeplads 
blandt arbejdsmarkedspen-
sionsselskaberne, når det 
gælder om at holde udgifter 
til administration nede.

børnepension
Børnepensionen udbetales indtil 
børnene fylder 21 år. Også til børn af 
en ægtefælle/samlever, hvis man har 
fælles bopæl med børnene, når man 
får pension fra Lærernes Pension. 

6. største
i Danmark
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Jeg mener oven i købet, at det ville være 
bedre, hvis det var staten, der bestemte, at 
der skal spares op og lægges til side. På den 
måde, ville der ikke være nogen, der kunne 
falde udenfor, sådan som det er muligt i dag. 
Folk uden pensionsordninger, selvstændige, 
som ikke en gang har aTP, folk der er uden for 
arbejdsmarkedet.

så at tvinge alle til at betale en 
fast del af deres ind-
komst hver måned er den 
bedste ide?
Ja og nej: Opsparing skal tjene til at udjævne 
indkomsten – så de fyrre år, hvor man tjener 
penge, ikke afløses af tyve år, hvor man slet 
ikke har nogen.  Men det kunne godt gradueres. 
i dag tvinger man måske folk til at spare op for 
tidligt. i et billede af vores samlede økonomiske 
liv er det faktisk smartere for den enkelte at 
bruge penge på at afvikle studiegæld, betale 
bolig og stifte familie i de første år, man arbej-
der, og så betale mere ind til pension senere i 
livet. Det, det koster at have gæld til bolig og 
studie, overstiger typisk det, man kan tjene i 
afkast på sin pensionsopsparing. Så økonomisk 
er det mest smart at afvikle de ting først. 
Også folk uden uddannelse kunne have gavn af 
sådan en gradueret opsparingskurve. 

Mange tjener desuden flere penge i den 
sidste del af deres karriere, end de gør i den 
første, så der er ikke bare færre udgifter til 
børn og etablering. Der er også mere indtægt at 
spare op af.

Man kunne også mene, at nogle, som det er 
nu, måske bliver tvunget til at spare for meget 
op. Hvis en person med en årsindtægt på en 
million, ved sin pensionering skulle gå ned til en 
halv, så ville det da være en klækkelig nedgang 
for vedkommende, men han går nok ikke helt 
ned med flaget, og vi andre ville i hvert fald 
næppe have ondt af ham. Hvorfor skal vedkom-
mende tvinges til at spare op til at have en 
indtægt, der ligger på 60 procent af lønind-

tægten? Der mener jeg, man kunne sætte en 
minimumsgrænse og sige, så og så meget skal 
du spare op. Resten er op til dig selv.

Hvis man skal tvinges til at spare op, 
burde man så ikke i det mindste selv 
bestemme, hvordan ens 
egne penge skal forvaltes 
og af hvem?
Tværtimod! Et frit valg på opsparingsformen 
hænger ikke logisk sammen med obligatorisk 
opsparing. Det svarer lidt til at forbyde narko 
– fordi, vi ikke tror, du kan styre det – men 
alligevel lige at tillade crack: Hvis folk skal tvin-
ges til at spare op, hvorfor skulle de så have lov 
til at ruinere sig og tabe alle pengene som frie 
amatør-investorer? Eller til at få hele opsparin-
gen udbetalt på en gang, fyre det hele af på få 
år og derefter ikke have noget tilbage til den 
sidste del af pensionisttilværelsen? 

Logikken ville i virkeligheden hænge bedst 
sammen, hvis vi også tvang folk til at få deres 
opsparede pension udbetalt som livsvarige 
ydelser. Hvad er den gode grund til ikke at lade 
tvangen række ind i udbetalingen? Der burde 
være en tvang, som kunne hindre, at det går 
folk alt for galt.

Men hvorfor skal folk ikke have lov 
at vælge selv?
Fordi pension er og bliver et lav-interesseområ-
de - specielt på det tidspunkt, hvor man skulle 
træffe de valg. Men det er samtidig noget 
af det mest komplicerede, og det har stor 
betydning for både samfundet og den enkelte, 
om der er sat penge til side til de mange ældre, 
vi bliver. Derfor giver det bedst mening ikke at 
give folk alle valgmuligheder, men mere gribe 
det an som et repræsentativt demokrati: Vi får 
nogen, som har forstand på det, og som vi tror 
på, til at tage sig af det. 

burde den enkelte ikke selv bestemme, 
om han eller hun vil spare 
op til sin alderdom? 
Nej, tvang er i denne sammenhæng fornuftig. 
al regulering er i virkeligheden et udtryk for, 
hvor svag, vi tror, du er. Derfor er det ulovligt at 
tage stoffer – vi tror ikke, du kan styre det. Og 
vi tror altså ikke, at mennesker selv kan styre 
at få de penge, som de tjener i løbet af de cirka 
fyrre år, de er på arbejdsmarkedet, til at række 
til tyve år mere. Mennesker kan ikke sætte 
sig ned som homo economicus ved starten af 
deres arbejdsliv og kalkulere, hvor meget de 
kommer til at tjene, og hvor længe de kommer 
til at leve. De kan heller ikke beregne, hvordan 
deres øvrige udgifter og indtægter fordeler sig 
over halvdelen af deres samlede levetid. Derfor 
er det også praktisk umuligt at regne ud, hvor 
meget man kan tillade sig at bruge år for år, 
og hvor meget der skal lægges til side. Nogle 
hævder, at man kan lære det, men vi har kun ét 
liv, så vi kan ikke nå at lære det. Og der kommer 
altså – for langt de fleste – tyve år, der skal 
leves uden lønindtægt. 

Derfor er der tvang, og derfor er det godt. 
godt for den enkelte og i høj grad for samfun-
det i det hele taget, fordi det letter forsørger-
byrden, at den enkelte sparer op til sig selv. 

Vi HaR BRug FOR  
aT BLiVE TVuNgET  
TiL aT SPaRE OP TiL  
VORES aLDERDOM.
Vi ER iKKE HOMO  
ECONOMiCuS MED 
OVERBLiK Og  
ViLJESTyRKE. 
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Frem til cirka 1990 havde to tredjedele af de danske lønmodtagere ikke nogen pensionsopsparing, men ville i deres  

alderdom skulle leve af folkepension og atP. i dag har ca. 90 procent en pension via deres overenskomst, og de fleste 

lønmodtagere kan se frem til en – i hvert fald økonomisk set – sjovere alderdom. Men der har været røster fremme,  

som har kritiseret, at opsparerne ikke selv kan bestemme, hvor og hvordan deres mange penge forvaltes. Vi har spurgt 

professor ved institut for Finansiering på CBs Michael Møller om, hvad han mener om obligatoriske pensionsordninger.

det siger speciaListen!



Foto: territorium

Hvis du har en almindelig LærerPension, har du også en for-
sikring, der bliver udbetalt til dine efterladte ved din død. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ændret på, hvem der 
skal have udbetalinger efter dig ved din død, kan du logge 
dig ind på hjemmesiden og kigge i din postmappe der. Hvis 
du tidligere har ændret begunstigelse, som det hedder, vil 
din begunstigelseserklæring ligge der. Ligger der ikke noget, 
betyder det, at pengene vil blive udbetalt til dine nærmeste 
pårørende - eller i ganske få tilfælde til boet efter dig.

Hvis du ønsker, at pengene skal gå til nogle andre, kan 
du ændre det online med øjeblikkelig virkning. Du skal blot 
udfylde den elektroniske begunstigelseserklæring direkte på 
hjemmesiden. Vil du på et senere tidspunkt vælge om igen, 
kan du gøre det til hver en tid.

Er der noget vedrørende din 
pension, du er i tvivl om? 
Har du brug for et godt råd? 
Så kan du nu som noget nyt 
chatte med en rådgiver via 
hjemmesiden. Du er nødt til at 
være logget ind for at kunne 
chatte. På den måde kan du 
sidde med alle dine egne tal på 
skærmen foran dig, samtidig 
med at du har en rådgiver med 
på linjen online. 

Chatten er åben i vores 
sædvanlige åbningstid man-
dag til torsdag fra 8:30 til 16 
og fredag fra 8:30 til 15:30.

Vi glæder os til at møde  
dig i cyberspace!

nyhedsbrev 
Lærernes Pension er 
begyndt at udsende et 
elektronisk nyhedsbrev. 
Nyhedsbrevet er mest 
tænkt til tillidsrepræsen-
tanter og kredsmedar-
bejdere, men alle, som er 
særligt interesseret i at 
følge med i, hvad der sker 
i Lærernes Pension, er 
naturligvis velkomne til at 
læse med. Du kan melde 
dig til nyhedsbrevet på 
vores hjemmeside.

hvem skal  
have  
pengene?  
Du bestemmer!

noter
Gør det 
selv! på 
nettet

Hvis du i løbet af dit arbejdsliv har været ansat flere forskel-
lige steder og i flere forskellige brancher, kan det meget vel 
betyde, at du også har din pensionsopsparing stående i flere 
forskellige selskaber. Har du det, betaler du også admini-
strationsomkostninger flere gange. Derfor kan det måske 
betale sig for dig at samle dine ordninger hos os. Det kan du 
nu selv sætte i værk på vores hjemmeside.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor det ikke kan betale 
sig for dig at flytte en pensionsordning over til os. Det har vi 
skrevet mere om på hjemmesiden, men er du i tvivl, kan du 
få rådgivning enten via chatten eller ved at ringe til os.

 sPAr På omkostningerne  
 Få overbLikket  
 sAmL Pensionerne

Chat med  
din rådgiver

 ægtefælle/samlever pension bliver altid udbetalt 
til din ægtefælle eller din samlever, men andre udbetalinger 
kan du selv vælge, hvem du ønsker skal udbetales til. 

nb!
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FAktA ...
navn: michael møller

aLder: 60

uddanneLse: lic. polit

ansat i Lærernes pension: nej

speciaLe: professor Ved  

institut for finansiering, cbs

- copenhagen business school



Nu kan du gå en tur på Manhattan, lægge ho-
vedet tilbage og tænke, ”Det store kontorhus 
ejer jeg – måske”.  Du kan smile, når du hører 
om købeglæde hos en voksende middelklasse 
i Kina, for du ejer måske det shoppingcenter, 
kineserne samles i med deres velvillige beta-
lingskort. Og du kan sukke tilfreds, når der er 
konferencer i Wien eller topmøde i Salzburg, 
for det betyder trængsel hos portieren på 
nogle af dine hoteller.
 
ny global ejendomsfond
Det ligger i vores investeringsstrategi, at vi 
skal fordele vores investeringer på mange for-
skellige aktiver for dermed at sprede risikoen. 
Vi skal undgå at lægge for mange æg i den 
samme kurv. Det princip gælder også for vores 

ejendomsinvesteringer, og derfor har vi inve-
steret i en ny global ejendomsfond og bliver 
dermed medejere af fx lejeboliger i Californien, 
kontorejendomme på Manhattan, hoteller i 
Wien og shoppingcentre i Kina.

spredning i aktiver, geografi og markeder
Med den globale ejendomsfond får vi både 
spredt investeringerne på forskellige typer af 
ejendomme, og vi får en rigtig god geografisk 
spredning. Vi investerer blandt andet i nogle af 
de nye, voksende markeder, som har høj vækst 
og ikke forventes at lide så meget under den i 
øjeblikket noget dystre verdensøkonomi. 

stor afstand kræver pålidelige forvaltere
Ved vores danske ejendomsinvesteringer er 

vi bygherre og er dermed meget tæt på den 
konkrete investering. Vi har helt styr på, hvilke 
planker der bruges til gulve, hvordan ejen-
dommene drives, og hvordan det står til med 
udlejning og vedligehold. Det siger sig selv, at vi 
på ingen måde er i stand til at følge de globale 
ejendomsinvesteringer lige så tæt, og det skal 
vi heller ikke. Fonden, vi har investeret i, er ren 
dansk, oprettet af Sparinvest – og heller ikke 
den kan følge ejendomme rundt om i verden så 
tæt. Men fonden er en såkaldt Fund of funds. 
Det vil sige, at fonden udvælger og investerer 
i andre fonde – og disse er specialister på ejen-
domsinvesteringer i lige netop deres geografi-
ske område og inden for lige netop deres niche, 
hvad end det er boliger, kontorer, industri eller 
lignende. 

investeringer 
i øst og vest
LæRERNES PENSiON HaR KøBT Sig iND i EJENDOMME uNDER FREMMEDE HiMMELSTRøg

lejeboliger
(californien)

kontorhuse
(manhatten)

hoteller
(europa)
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forventet afkast omkring 13 procent
Fonden, som vi sammen med blandt andet 
PKa og PenSam har sat penge i, udvæl-
ger 10-15 forskellige højt specialiserede 
ejendomsfonde rundt om i verden, og det er 
så disse fonde, som udvælger de projekter 
og ejendomme, som pengene i sidste ende 
skal kanaliseres ind i. Når alt er på plads, vil 
fonden gennem disse fonde have investe-
ret 1½ mia. kroner i op til 200 forskellige 
ejendomme i Europa, Nord- og Sydamerika 
og asien. Forventningen er, at der vil være 
et afkast omkring 13 procent om året, penge 
som vil komme dels fra lejeindtægter og 
dels fra værdistigninger af ejendommene.

investeringer 
i øst og vest

vi spreder risiKoen
et højt og stabilt afkast af med-

lemmernes pensionspenge er 

målet. det opnår vi ved at sprede 

investeringsrisikoen på mange 

forskellige aktivtyper, fx:

•  statsobligationer 
•  realkreditobligationer 
•  danske aktier 
•  udenlandske aktier 
•  fast ejendom 
•  skov

Vi investerer i mange forskellige 

områder af verden. hovedparten 

af vores investeringer sker uden 

for danmark.

Vi har lige nu mulighed for at købe ejendom-

me billigt gennem nogle dygtige og pålidelige 

samarbejdspartnere”, siger Henrik Walther 

Mogensen, finansdirektør i Lærernes Pension. 

”Denne fond er den anden ejendomsfond, 

som Sparinvest står for. Jeg har fulgt den 

første tæt, og den har præsteret nogle gode 

resultater og haft fornuftige afkast trods 

finanskrisen – også i de nye markeder.”

”

Facts
•  Vi har investeret ca. 300 mio. kroner i  

sparinvests nye ejendomsfond 

•  Dermed ejer vi ca. 20 procent af fonden

•  Andre investorer er blandt andet PenSam,  

pka og medarbejdere fra sparinvest selv

•  Fonden investerer i 10-15 andre fonde rundt 

om i verden

•  De nævnte fonde investerer i ca. 200 ejen-

domme af forskellig slags

•  Det forventede afkast er 13 procent om året.

shopping -
centre

(kina)
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Vi HaVDE JO EgENTLig TæNKT, aT DET VaR OS, DER ViLLE SPøRgE, MEN NOgLE 
aF KOMMENTaRERNE FRa PaNELDELTagERNE iNDEHOLDT OgSå SPøRgSMåL 
TiL OS, Og Vi ViL gERNE KViTTERE. DET gøR Vi HER  i BLaDET, FORDi DET SiKKERT 
ER SPøRgSMåL, SOM aNDRE MEDLEMMER OgSå gERNE ViL HaVE SVaR På. 

det omvendte 
sPørgePAneL

Vi har oprettet et medlemspanel. Panelet er oprettet, 

fordi der er så meget, vi gerne vil spørge medlemmerne 

om. Men der var også meget, medlemmerne ville spørge os om.

Hvorfor kan man ikke selv 
bestemme, hvor man vil have 
sin arbejdsmarkedspension, 
eller selv administrere den?

Når parterne ved overenskomst-
forhandlingerne aftaler, hvad 
lærere skal have i løn og pension, 
er det en del af aftalen, at pensio-
nen skal indbetales til organisa-
tionernes eget pensionsselskab, 
Lærernes Pension. Dels fordi, der 
i Lærernes Pension ikke er nogen 
aktionærer, der skal tjene penge 
på medlemmernes ordninger. 
Dels fordi ordningerne i Lærernes 
Pension er solidariske, så alle 
medlemmer får forsikringer, som 
dækker ved død og invaliditet. 

Hvorfor får jeg ikke mere udbetalt?

De penge, der bliver betalt ind, fordeler 
sig i tre forskellige kasser. En ganske lille 
del af pengene – under to procent – går til 
administration. En anden lidt større del 
går til forsikringer, som sikrer dig og dine 
nærmeste, hvis du skulle blive syg eller dø. 
Den sidste og største del - men altså ikke 
hele din indbetaling - går til din alderspen-
sion. Det, der ikke går til omkostninger 
bliver tilskrevet renter hvert år, og de 
sidste seks år har du i gennemsnit fået 
mere end 3,5 procent i rente efter skat. 
Din opsparing vokser altså med mere end 
dine indbetalinger. Da din alderspension i 
en LærerPension er en livrente, vil du blive 
ved med at få udbetalt alderspension så 
længe du lever – lige meget hvor længe 
det er. Du løber aldrig tør for pension. 

Kan jeg miste min pension 
ved risikable investeringer?

Nej, det kan du ikke! Som pensions-
selskab er vi dels underlagt nogle 
meget strenge krav fra Finans-
tilsynet og fra Eu om, hvordan 
vi skal passe på dine penge og 
dels et meget strengt tilsyn, som 
overvåger, at vi også lever op til 
kravene. Lærernes Pension har 
været igennem flere såkaldte 
stresstest, som har vist, at vi er 
særdeles godt polstrede til at klare 
nedgang og modgang, og vi tager 
ikke uhensigtsmæssige og unødige 
risici, når vi investerer.  

Hvorfor får jeg brevet 
på papir i en kuvert?

alle kan melde sig til  
at modtage post fra 
Lærernes Pension i  
e-Boks. Hvis du vil have 
færre breve i din post-
kasse, skal du bare melde 
dig til at modtage post 
fra Lærernes Pension i e-
Boks. Det er nemt, du har 
altid styr på dine breve  
– og vi sparer porto.
Det hjælper med at holde 
omkostningerne nede til 
gavn for din pension.

vær med i panelet 
Du har en stående invitation til at være med i panelet. Du kan 
til hver en tid melde dig til inde på vores hjemmeside – og du 
kan til hver en tid melde dig fra igen. En gang om året træk-
ker vi lod blandt paneldeltagerne om et gavekort på 3.000 
kroner til en god restaurant eller et weekendophold. 

brug hjemmesiden 
Du kan altid logge dig på hjemme-
siden og følge med i dine helt egne 
indbetalinger, forsikringsdækninger 
og forventede udbetalinger.

nogle ultrakorte sVar:
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vores første 

vinder bLev 

fundet i august, 

og vi Har sendt 

et gaveKort på 

et weeKend

opHoLd tiL en 

HeLdig og gLad 

KvindeLig paneL

deLtager i 

nord sjæLLand.

hun 
vandt et 
weekend

ophold



omkostnings-
måler 
Vi har fået en omkostningsmåler på 

vores hjemmeside. den er lavet, for at 

du skal kunne sammenligne prisen for 

vores pluspension med andre private 

pensionsordninger. du sammenligner 

på to nøgletal:

åok - årlige omkostninger i kroner  

åop - årlige omkostninger i procent

 

Fra den 1. januar 2012 kan du også 

beregne omkostninger på din lærer-

pension. det er blevet lovpligtigt for 

alle pensionsselskaber at have en om-

kostningsmåler på deres hjemmeside.

Hovedbrud - Steen Nielsen og Peter 

Bilde fra Medlemsforum øst leger med 

”matadorpenge” i Pensionsspillet.

PensionssPillet
Mere end 170 rækker og 12 kolonner fulde af tal og med 

besnærende ord som ”ydelsesgaranti”, ”renteafdæk-

ning”, ”aktivklasser” og ”rentefølsomhed”. det var, hvad 

de to medlemsfora syslede med på deres sidste møde, da 

de spillede pensionsspillet. spillet er udviklet af finansiel 

analytiker i lærernes pension, simon slot, og er en 

meget forenklet version af faktorer og valgmuligheder 

i investeringsprocesserne. lidt lige som matador er et 

forenklet spil om ejendomshandel. forenklingen til trods, 

gav spillet anledning til meget hovedbrud. havde nogen 

troet, at det med at planlægge, hvordan man styrer 

investeringen af de opsparede midler er noget, man 

kan gøre i fritiden, så blev det i hvert fald klart for disse 

spildeltagere, at det er en god ide at have professionelle 

fuldtidsansatte til at tage sig af den slags.

tallene er ikke 
helt retvisende
omkostningsmåleren 

regner ind, at vi trækker 3 

procent af dine indbeta-

linger til administration, 

men den regner ikke ind, 

at vi betaler 1,1 procent af 

dem tilbage til fælleskas-

sen og bruger dem til at 

give dig højere pensioner. 

Foto: finn john carlsson

eboks hitter
halvdelen af vores med-

lemmer har nu meldt sig til 

at modtage post fra lærer-

nes pension i e-boks. det 

betyder anselige besparel-

ser på porto-kontoen.

54 %46 %
får post 
i eboKs

får post i 
Kuverter
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Lærernes pension  Tuborg Boulevard 3,  2900 Hellerup

Seniormøder

    brug tre timer og få svar på spørgsmål som 
•  Hvad kan jeg få udbetalt? 
•  Hvordan foregår det i praksis? 
•  Hvad skal jeg betale i skat? 
•  Hvad med efterløn og folkepension? 
•  Hvad gør jeg med opsat tjenestemandspension? 
•  Hvad med arv og testamente?

er pensionsaLderen ved at være så tæt 

på, at du Kan sKiMte den? så er tiden 

MåsKe inde tiL at tage tiL seniorMøde.

Vi arrangerer jævnligt 
seniormøder for overens-
komstansatte medlem-
mer, som er fyldt 57 år.

Møderne starter kl. 16.00 
og varer cirka tre timer. 
Efter mødet serverer vi 
middag.

Du er velkommen til at 
tage en ledsager med.

Meld dig til på vores hjemmeside, lppension.dk

KoMMende Møder:
NæStVeD, DeN 27. oktober 2011

købeNhAVN, DeN 25. jANuAr 2012

eSbjerg, DeN 1. FebruAr 2012

AAlborg, DeN 6. MArtS 2012


