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Din pensionslagkage
Det første beløb er nemt. Den pension, 
du kan få, når du bliver gammel, er sat 
sammen af to-tre lag: i bunden er folke-
pension og ATP – livslang forsørgelse, 
som gør, at du nok skal overleve. Ovenpå 
er et lag af LærerPension, som også er 
livslang forsørgelse, og for mange med 
lidt ekstra i starten. Dette lag sørger 
for, at du kan noget mere end bare at 

overleve i dit otium. Der er forhåbentlig 
også til fornøjelser. Det øverste lag er 
det, du har sparet op privat igennem dit 
liv. Det er glasuren – alt det ekstra, der 
kan forsøde din pensionisttilværelse.

Det er let nok at regne 
Du kan hurtigt finde ud af, hvor meget 
du kan få, hvor høj din lagkage er: På 
pensionsinfo.dk får du et ret godt 

overblik over, hvad du samlet kan 
forvente at få i pension fra alle dine 
pensionsordninger og fra folkepension 
og ATP. Du skal bare lave nogle få ind-
tastninger, og så ved du, hvad du kan 
forvente. På vores hjemmeside kan du 
også hurtigt få at vide, hvor meget du 
får ud af at betale ekstra, eller hvor 
meget ekstra du skal betale for at få 
et højere beløb.

Opskriften på en  
gOd alderdOm
SPARER Du nOk OP? uMiDDELBART ER DET VEL LET nOk AT SVARE På. DET 

ER BARE AT SAMMEnLignE DET BELøB, Du kAn fORVEnTE AT få, MED DET, 

Du HAR BRug fOR, Og Så SE HVOR TæT DE TO TAL ER På HinAnDEn. 
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pensionsingredienser

Bund  
folkepension og ATp  
– livslAng forsørgelse.

Fyld  
lærerpension – livslAng forsørgelse 
med nogeT eksTrA i sTArTen.

glasur  
privAT opspAring – kAn hAve flere former.



– men bliver det godt vejr?
Det andet beløb – hvad du har brug for - er 
straks sværere. Jo længere ude i horisonten 
din pensionisttilværelse ligger, jo vanske-
ligere er det at se, hvad dit behov bliver. 
Hvor længe lever du, og hvordan vil du 
gerne leve? Her hjælper ingen modeller, 
for det handler om præcis din fremtid, og 
den er svær at spå om. Men du er nok nødt 
til at spå lidt alligevel – så godt du kan. 
ikke ved at kigge i krystalkugler og læse 
kaffegrums, men ved at holde lidt øje med 
de faktorer, der trods alt er synlige. Som 
en meteorolog, der også gerne vil kunne 
sige, hvordan vejret bliver til sommer. Hun 

eller han må opdatere sine data løbende og 
justere sine forudsigelser derefter. 

Ingen smutvej
Der er ingen smutvej til den perfekte 
løsning for dig, men i dette nummer af 
[pan’sjo’n] kan du få et kig på nogle af de 
forskellige ingredienser og fremgangsmå-
der, du kan bruge for at få mest ud af dine 
penge. Du får tip til, hvad du kan overveje, 
hvordan pensionslandskabet ser ud, og 
hvad du kan gøre for at komme så tæt som 
muligt på den pensionslagkage, du gerne vil 
ha’, når du bliver gammel.

Sådan sparer  
du tilpas op
kend dine drømme

start tidligt – bare med lidt

saml pensionerne, og spar administration

lån ikke penge til opsparing

gå senere på pension, og få mere udbetalt

start udbetalingerne i den rette rækkefølge
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ifølge Who Var 

der Ved indgangen 

til 2010 godt 600 

mio. mennesker 

i Verden oVer 60 

år. i 2020 Vil der 

Være oVer 1 mia.

bonus
info

hvad giver en pluspensiOn?
1  indbetal 1.000 kroner om måneden
 = netto 627 kroner, hvis du ikke betaler topskat  
 = netto 478 kroner, hvis du betaler topskat 

2 gå på pension, når du er 65 år, og modtag ifølge prognosen:

* Beløbene er før skat. De er vist i nutidskroner - altså, hvad pengene svarer til i dag. Det udbetalte antal kroner vil være højere.

Hvis du vælger  
Kapitalpension*
– engangsbeløb

Hvis du vælger

Ratepension * 
- månedlige udbetalinger i 10 år

start når du er 35 470.000 kroner 52.000 kroner om året

start når du er 45 277.000 kroner 31.000 kroner om året

start når du er 55 125.000 kroner 14.000 kroner om året

hvad giver en lærerpensiOn?
En prognoseberegning, som er baseret på de forventninger, 
vi har til udvikling af renter og inflation, vil se sådan ud for en 
lærer, som starter som 25-årig og har en gennemsnitlig lærer-
indkomst i alle årene:

* Beløbene er før skat. De er vist i nutidskroner - altså, hvad pengene svarer til i dag. Det 
udbetalte antal kroner vil være højere.

Log dig ind på lppension.dk, og se, præcis hvad du kan forvente 
at få ud af din LærerPension. 

Log dig ind på Pensionsinfo.dk og se, hvad du samlet kan 
forvente at få i pension – inklusive folkepension og ATP

Ved 65 år 181.000 kroner om året*

Ved 68 år 223.000 kroner om året*



- PEngE VOkSER LAngSOMMERE i DAg
Lav rente og højere skatter
fREMTiDEnS PEnSiOniSTER kAn ikkE REgnE MED AT SE DERES 

OPSPARing VOkSE MED SAMME HAST, SOM DE nuVæREnDE 

PEnSiOniSTERS gJORDE, Og DE Må DERfOR LæggE MERE TiL 

SiDE, HViS DE ViL OPnå DET SAMME PEnSiOnSniVEAu. 

"fremtidens pensionister har ikke udsigt til de samme pensionsniveauer, som de nuværende 

har opnået", siger administrerende direktør i Lærernes Pension, Paul Brüniche-Olsen.

6



Lille skattehistorie
Pensionsopsparinger vokser 
ikke så hurtigt, som de har 
gjort. Den langsommere vækst 
skyldes dels det meget lave 
renteniveau, vi har i dag, og 
dels udviklingen af skatter og 
afgifter, som har betydet en 
lavere realrente – altså renten, 
når inflationen er fratrukket  
– på pensionsopsparingerne. 
Paul Brüniche-Olsen, direktør 
i Lærernes Pension, giver et 
hurtigt historisk overblik: 

indtil 1983 var der ikke skat 
på afkastet af pensionsopspa-

ring, og da renteniveauet var 
højt, lå realrenten helt oppe på 
10-12 %. i 1983 kom så realren-
teafgiften. Satsen for denne 
afgift varierede fra år til år, for 
den fulgte afkastet. Var afka-
stet højt, blev afgiften sat højt 
– helt op til 50 % i nogle år. Var 
afkastet mindre, blev afgiften 
også sat ned. Målet med de 
varierende afgifter var at nå 
en realrente på obligationer på 
3,5 % om året. indtil 1998 var 
der ikke skat på aktieafkast, 
så alt i alt kunne man komme 
et pænt stykke over de 3,5 % i 
realafkast. 

Lav rente
i 2000 erstattedes realren-
teafgiften af en fast pensi-
onsafkastskat, PAL-skatten, 
som nu er 15,3 %. Med dagens 
renteniveau kan man ikke 
regne med 3,5 % i realafkast 
efter skat. Så fremtidens pen-
sionister kan slet ikke regne 
med de pensionsniveauer, som 

de nuværende pensionister 
har opnået. Med en inflation i 
omegnen af 2,5 % skal vi opnå 
7,1 % i afkast for at kunne give 
3,5 % i realrente efter skat, og 
det er ikke realistisk, når ren-
ten på lange statsobligationer 
nu er under 2 %.

Det ser ikke sort ud
Selv om de, der er i gang med 
at spare op i dag, næppe kan 
regne med at komme op på re-
alrenter på 10-12 %, så kan det 
stadig betale sig at spare op, 
og der er stadig forrentning af 
opsparingen, som man nyder 
godt af i alderdommen.

Med tilbagetræknings-
reformen, som netop er 
ved taget, kommer de fleste 
af os også til at spare op i lidt 
flere år, og alene den indsats 
kommer også til at skæppe i 
kassen til fremtidens pensio-
nister.

- PEngE VOkSER LAngSOMMERE i DAg
Lav rente og højere skatter

Nutidens pensionister 
har flere penge
 

fra 2000 til 2008 voksede rådighedsbeløbet i hus-

stande med en person på mellem 65 og 74 år med 

73 %. i samme periode voksede rådighedsbeløbet 

for de 15-64-årige med 42 %. dermed er forskellen 

på, hvor meget de 65-74-åriges har til rådighed, og 

hvor meget personer i den erhvervsaktive alder har, 

blevet mindre. i 2000 havde de erhvervsaktive  

38 % mere end de 65-74-årige. i 2008 var forskellen 

faldet til 24 %.

Mindre byrde – mere bidrag
mange af de 65-74-årige har kunnet spare op til 

pension hele livet, de har næsten ingen gæld og har 

stor nettoformue, hvis de ejer deres boliger. derfor 

udgør overførselsindkomster fra det offentlige en 

mindre og mindre del af deres indkomst. og derfor 

betaler de mere og mere i indkomstskatter af deres 

pension og i moms og afgifter af deres forbrug.

større ulighed blandt pensionister
der er blevet større økonomisk ulighed blandt de 

ældre. rådighedsbeløbet hos dem, der ikke har 

kunnet spare op, og som kun har offentlige over-

førselsindkomster, er væsentlig lavere.

kiLDE: DAnMARkS STATiSTik 
skAtter & AFgiFter
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1 2 3

opret en prIvat  
pLuspensIon

En PlusPension er ren opsparing uden forsikringer.

Du kan læse mere om PlusPension på lppen-

sion.dk, og her kan du også beregne, hvor meget 

dine indbetalinger kan blive til over årene.

BetaL ekstra InD på DIn  
LærerpensIon hver MåneD

Hvis du er ansat i en kommune eller en region, kan 

du fra 1. januar i år indbetale ekstra over din løn. 

Lav et InDskuD på  
DIn LærerpensIon

fordi det i år er muligt at hæve sine opsparede 

efterlønsmidler, kan du lave et indskud på din 

LærerPension – altså sætte en stor sum ind på 

en gang. Du kan hæve dine efterlønspenge fra 

april til oktober i år.

Du kan vælge at lave indskud. Det første skal være 

på mindst 12.000 kroner. Derefter kan du sætte 

penge ind igen, når du vil, men indskuddene skal 

være på mindst 6.000 kroner.

Du kan også vælge en fast månedlig indbeta-

ling. Så er der ingen grænse for, hvor meget eller 

hvor lidt du kan indbetale. 

Der er ikke nogen øvre eller nedre grænse for, hvor 

meget du kan indbetale ekstra via din løn.

Du kan lave indskud på din Lærer Pension fra  

1. april og resten af 2012. Du må højst indskyde 

70.000 kroner. Der er ingen nedre grænse for 

indskud.

husk! Du skal hæve efterlønspengene og så 

sætte dem ind på pensionen, for at få de bedste 

skattefordele. Du skal ikke lave en overførsel!

kontakt os, hvis du ønsker at oprette en  

PlusPension.

Meddel dit lønkontor, at du ønsker, at der skal 

sættes mere ind til pension hver måned.  

Du kan læse på lppension.dk, hvordan du gør, 

hvis du vil lave et indskud.

Du kan vælge en kapitalpension eller en rate-

pension. 

Du kan trække indbetalingerne fra i din per-

sonlige indkomst. På kapitalpensioner er loftet 

46.000 kroner hvert år, på ratepensioner er det 

50.000 kroner hvert år. Beløbene gælder for 2012 

og 2013, og de gælder for dine samlede indbetalin-

ger – hos os og eventuelt hos andre.

Du kan ikke trække indbetalinger til kapitalpen-

sion fra ved beregning af topskatten. Derfor kan 

en ratepension være mere attraktiv for dig, hvis du 

betaler topskat i dag. Du betaler indkomsskat af 

udbetalingerne på  en ratepension og 40 % i afgift 

på udbetalingen af en kapitalpension.

De penge, du måtte sætte ind på din LærerPen-

sion, bliver behandlet som enhver anden krone, 

der kommer ind på din ordning – både hvad angår 

skat, forsikringer og fremtidige udbetalinger.

De penge, du måtte sætte ind på din Lærer-

Pension, bliver behandlet som enhver anden 

krone, der kommer ind på din ordning – både 

hvad angår skat, forsikringer og fremtidige 

udbetalinger.
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hvis du vil spare mere Op
HViS Du kunnE TænkE Dig AT LæggE LiDT MERE TiL SiDE TiL Din  

ALDERDOM, HAR Du i åR fLERE MuLigHEDER fOR AT gøRE DET HOS OS. 

 PS: En anden god og meget effektiv måde at spare 

ekstra sammen på er ved at gå et år eller to senere på pension. 

Det giver dig større udbetalinger fra alle lag i pensionslagkagen.
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det siger  

PAneLet  
om ekstrA  
oPsPAring:

Vær med i panelet 

33 %  

SVARER, AT DE SPARER EkSTRA OP

86 %  

HERAf SPARER OP i En BAnk

25 % 

HERAf SPARER OP i LæRERnES PEnSiOn  
– På En PLuSPEnSiOn ELLER ViA LønnEn

25 %   

SVARER, AT DE gODT kunnE fORESTiLLE  
Sig AT SPARE MERE OP På ET TiDSPunkT

46 %  

HERAf ViLLE SPARE OP i LæRERnES PEnSiOn

32 %  

HERAf ViLLE SPARE OP i En BAnk

24 %   

SVARER, AT DE ikkE ViL SPARE MERE OP

50 % 

HERAf fORDi DE VED, DE HAR nOk

35 % 

HERAf fORDi DE ikkE kAn unDVæRE  
PEngE TiL OPSPARing

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 trækker vi lod blandt 
paneldeltagerne om et gavekort på 3.000 kroner 
til en god restaurant eller et weekendophold. 

Meld dig til på lppension.dk
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noter

HVaD MeD efterLøNNeN?
det er nu og i de måneder, der kommer, du skal tage 

stilling til, om du vil bevare din efterlønsordning, 

hvis du har en. det er meget individuelt, hvad der 

bedst kan betale sig, og vi opfordrer dig til at søge 

information eller rådgivning hos din a-kasse, som er 

dem, der administrerer ordningen.

men hvis du skulle beslutte dig for at sætte dine 

efterlønspenge – eller nogle af dem – over i en 

pensionsopsparing, så har du flere muligheder for at 

gøre det hos os. det gælder både, hvis du ønsker at 

sætte en større sum ind en gang for alle, eller hvis du 

fx vil sætte det månedlige beløb, du nu ikke længere 

skal betale til efterlønnen, ind på din pension hver 

måned i stedet. det kan du læse mere om på side 8.

det kOster din  
lærerpensiOn
Vi har fået endnu en omkostningsmåler på vores hjem-

meside. nu kan du ikke bare beregne omkostninger på 

en privat pluspension, men også på din arbejdsmar-

kedspension, lærerpensionen. måleren er lovpligtig 

for alle selskaber, og hensigten er at gøre det lettere at 

sammenligne omkostningsniveauet selskaberne imellem. 

helt enkelt er det nu ikke blevet, men vi kan dog se, at 

lærernes pension også her placerer sig sikkert blandt 

dem i branchen med de absolut laveste omkostninger.

efterløn
og pension

pensionsBeregner  
For plus pension
overvejer du at oprette en privat plus-

pension ved siden af din lærerpension? 

så kan du gå på lppension.dk og lave 

dine egne beregninger. beregneren er 

supernem at bruge, og den viser dig med 

det samme, hvilken betydning det får at 

skrue op eller ned for indbetalingerne eller 

pensionsalderen.

ryD op I DIne sMå pensIoner
har du kun sparet en lille sum 
op på en pensionsordning, 
som du ikke har indbetalt til 
i de seneste 12 måneder, kan 
det sandsynligvis betale sig 
for dig lægge den sammen 
med en anden ordning, eller  
– hvis den er lille nok – bare 
få den udbetalt.

Flyt, hvis du har under 
20.000 kroner
log dig på lppension.dk, og 
iværksæt overflytningen. 

du kan lægge små ordninger 
fra andre selskaber sammen 
med din ordning hos os, eller 
du kan flytte små ordnin-
ger fra os over til et andet 
selskab. hos os er det gratis 
at flytte sit depot. i nogle 
selskaber skal du betale et 
gebyr.

Flyt eller hæv, hvis du 
har under 9.700 kroner
hvis du har en ordning hos 
os, hvor depotet er mindre 

end 9.700 kroner, så kan du 
få pengene udbetalt – du 
skal betale en afgift på 60 % 
til staten. du kan også vælge 
at overflytte pengene til et 
andet selskab eller lade dem 
blive hos os.
 
Log på lppension.dk 
og se, hvad du har. hvis du 
logger på i vores åbnings-
tid, kan du chatte med en 
pensionsrådgiver, hvis du har 
spørgsmål. 
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78 lejligheder til udlejning  
fra 1. april – du har fOrtrinsret
lærernes pensions boligbyggeri 

emiliedalen i skåde bakker lidt nord 

for århus er ved at være færdigt, og 

de første lejekontrakter er allerede 

skrevet under. de 78 lejligheder er til 

udlejning fra 1. april, og allerede fra 

den 15. juni er de 12 rækkehuse, som 

også er ved at være færdigbygget, 

klar til udlejning.  som medlem af 

lærernes pension har du fortrinsret 

til boligerne. rækkehusene er i to 

plan og på omkring 130 kvadratme-

ter, og lejlighederne er fra 75 til 113 

kvadratmeter. 

der er åbent hus i lejligheden emi-

liedalsvej 93, st nr. 4, højbjerg hver 

søndag  fra klokken 12.00 til 13.00.

du kan læse mere om boligerne, og 

hvem du skal kontakte, hvis du vil 

leje, på lppension.dk/bolig

 glæd dig til en enklere

 årsOversigt
du får ikke længere den traditio-

nelle årsoversigt med samtlige 

dine pensionstal. Vi nøjes frem-

over med at sende dig et årsbrev 

med et lille relevant udpluk af 

tal, og du kan til hver en tid få det 

fulde overblik på hjemmesiden. 

når du er logget på, har du omgå-

ende adgang til alle aktuelle tal  

– og de mere historiske kan du 

finde arkiveret i mappen ”din 

post”. brug årsbrevet som en 

anledning til at bladre rundt i dine 

tal, når det lige passer dig.

Beregn - chat - vælg
du kan selv lave beregninger af, hvad det betyder for lige præcis dig at 

bevare eller fravælge kapitalpensionen på din ordning. log dig ind på 

lppension/kapitalpension og bliv guidet igennem mulighederne. her 

kan du se konsekvenserne af dit valg, inden du beslutter dig. melder der 

sig spørgsmål undervejs, kan du, hvis du er logget på i vores åbningstid, 

chatte med en pensionsrådgiver undervejs.

Skal/ Skal ikke  
ha’ kapitalpenSion?  
– beregn og vælg online

når din lærerpension bliver oprettet, er den skruet sammen, så en del af 

dine indbetalinger går til en kapitalpension – et engangsbeløb, du får ud-

betalt, når du er gået på pension. men det behøver ikke, at være sådan. 

hvis du ikke vil have kapitalpensionen, kan du nu fravælge den hjemme 

fra lænestolen. den mulighed har du, helt frem til du går på pension.

hvorfor bevare?

penge I hånDen     

hvis du gerne vil have et stort beløb i hånden, når du går på pension, er 

det en fordel at beholde kapitalpensionen. 

MInDre tIL ForsIkrIng     

hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at betale ret meget til 

invalidepension og dødsfaldsdækning til dine efterladte, kan det være 

en god ide at lade pengene gå til en kapitalpension.

hvorfor vælge fra? 

pas på FraDragsLoFtet      

hvis du allerede sparer op på en kapitalpension et andet sted, skal du 

være opmærksom på, at du samlet kun kan trække 46.000 kroner fra i 

skat for indbetalinger. pas på, du ikke når loftet og får et skattesmæk.

BetaLer Du topskat?     

hvis du betaler topskat, så er det ikke altid en fordel med en kapital-

pension, fordi indbetalingerne til den ikke kan trækkes fra i topskatten. 

Mere tIL ForsIkrIng      

hvis du ønsker, at der skal gå flere penge til sikring af dig og dine 

nærmeste i form af invalidepension, dødsfaldsdækning, børnepension 

og livsvarig alderspension, kan du opnå det ved at vælge kapitalpen-

sionen fra.  
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lere være ulandsfrivillig i Afrika eller lægge dine 
kræfter i den lokale idrætsforening. Det stiller 
forskellige krav til din økonomi.   

så når man ved, hvor mange penge,  
man skal bruge, så er det Bare 
at sætte ind på pensionen, 
til man har dem?
Måske. Det er jo ikke sikkert, at alle de penge 
skal komme fra pensionerne.  Hvis man har an-
dre midler som aktier og obligationer, friværdi, 
et sommerhus, udsigt til en stor arv eller noget 
andet, så hører det jo også med til regnestykket, 
og det kan gøre behovet for at spare op mindre.

om man sparer nok op, er ikke kun et 
spørgsmål om, hvilket forbrugsniveau 
man ønsker sig. Det handler også om, 
hvor mange år der skal 
være penge til. hvordan 
regner man det ud?
ingen af os kan vide, hverken hvor længe vi 
lever, eller hvor længe kræfterne holder. Vi ved 
dog, at den gennemsnitlige levealder stiger, og 
hvis man gerne vil have en god livslang forsør-
gelse, er det fornuftigt at sørge for, at noget 
af ens opsparing er i en livsvarig alderspension 
som LærerPensionen. Så er man sikker på, at 
pengene ikke slipper op, selv om man bliver 100 
år. Det mest sandsynlige scenarie for os alle er, 
at vi har de fleste kræfter i de første år af vores 
pensionistliv. Har man planer om at give den 
gas, hvad end det er med eksotiske rejser, dyre 
hobbyer eller en ny bolig, så er det en god ide at 
få noget af sin opsparing udbetalt enten som 
et stort engangsbeløb, altså en kapitalpension, 
eller i nogle månedlige rater, der er større i 
starten.

Overvejelsen om hvor mange år er ikke 
kun et spørgsmål om, hvor længe vi lever. for 
nogle er en hensigt med pensionsopsparingen 

”gLEM DE gEnERELLE TOMMELfingERREgLER Og TAg uDgAngSPunkT i 

Dig SELV”, LyDER DET PROMPTE fRA AnnELiSE ROSEnBERg. ”OM Du HAR 

SPARET nOk OP, AfHængER ikkE BARE Af BELøBSSTøRRELSER. DET 

HAnDLER PRiMæRT OM, HVAD DET ER fOR DRøMME Og fORESTiLLingER, 

Du SELV HAR OM DiT LiV EfTER ARBEJDET. HVORDAn SkAL DiT SEniORLiV 

VæRE? Og HVAD SkAL Du BRugE fOR AT kunnE REALiSERE DET?”

kend dine egne fremtidsdrømme, tag dem alVorligt  

– og HUsk At det er nU vi Lever

at de bliver en faktor i markedsudviklingen. Vi 
ser, at der bliver stadig flere tilbud om varer og 
oplevelser, som er rettet mod de ældre, og den 
tendens vil næppe stoppe. 

så man kan altså ikke regne med,  
at man automatisk får Brug For 
Færre penge, når man  
Bliver gammel?
Både og - men igen er det nok ikke så meget 
konkrete beløb, man skal hæfte sig ved. Mange 
lægger til grund for tommelfingerreglerne, at 
de, som er nået pensionsalderen, for længst 
har afviklet studiegæld, deres børn er flyttet 
hjemmefra, og deres bolig er betalt. Sådan 
er det også for mange, men vores familie- og 
livsmønstre er ikke så entydige mere, så det 
kan lige så vel være, at man har købt sit hus, 
da man var sidst i fyrrene, at man har fået et 2. 
kuld børn, eller at man har taget en uddannelse 
i en moden alder.

nogle ønsker også at flytte i en anden bolig, 
når arbejdslivet er slut. Måske til noget mindre, 
til noget, der ligger tættere på ens børn, ud i 
naturen, ind til byen. Det kan både give større 
og mindre boligudgifter, gevinst eller tab. igen 
handler det om, hvad man selv gerne vil. De 
færreste er interesseret i en forbrugsnedgang, 
men er du typen, der gerne vil have gartner og 
rengøringskone, trekke i Himalaya det ene år og 
på luksuskrydstogt det næste? Eller vil du hel-

Men hvis man er midt i trediverne, er det 
så ikke svært at vide, hvad 
man gerne vil om 30-35 år?
Jo, det er det. Og det føles måske heller ikke så 
aktuelt, når man er i trediverne. Men det man 
kan gøre, er at se sig om blandt de seniorer, 
man kender. Se på, hvordan de lever deres 
seniorliv, og forestil dig, at det var dig. Ville 
du gerne have det som dem? Ville du have det 
anderledes? Vores livsvilkår og behov kan selv-
følgelig ændre sig undervejs, men også af den 
grund er det bedst at glemme generaliseringer 
og tage sine helt subjektive drømme alvorligt.

Jeg tror, vi får større og større drømme om, 
hvordan vi gerne vil bruge vores seniorliv. Det 
kan vi se allerede nu, hvor pensionister ikke 
længere lever et nøjsomt og tilbagetrukket liv, 
hvor de helliger sig familien, passer børne-
børn og spiller kort i pensionistklubben. Det 
lå mere til vores bedsteforældre at tage den 
pensionist rolle på sig. Mange pensionister i dag 
føler sig overhovedet ikke gamle og bruger sta-
dig livet til at realisere sig selv og gøre de ting, 
de ikke nåede undervejs i livet med arbejde og 
børn. 

Pensionister behøver heller ikke være nøj-
somme i dag. Mange danskere har sparet op til 
deres alderdom, så der er noget til at supplere 
folkepensionen og ATP’en. Så ikke nok med at 
det er en befolkningsgruppe, der er hastigt vok-
sende. De har også en så tilpas stor købekraft, 
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Hvordan kan du vide, om du sparer nok op? Hvordan kan du overhovedet undersøge det? Hvis du surfer på pensionssel-

skabernes hjemmesider, støder du på tommelfingerregler, du kan styre efter, men de tommelfingre, reglerne bliver 

lavet ud fra, er tilsyneladende af meget forskellig størrelse: Nogle selskaber foreslår, at du sparer op, så du 

kan få 100 % af din slutløn i 15 år, efter du er gået på pension. andre foreslår 70 % af slutlønnen i ti år, atter 

andre 2/3 dele af slutlønnen, til du dør og nogle, at du sparer et beløb, der svarer til 6-7 årslønninger, op.  

Vi har spurgt pensionsrådgiver annelise rosenberg, hvordan du finder ud af, hvornår nok er nok på pensionskontoen.

Det sIger specIaLIsten!



også, at skabe sig en mulighed for at gå nogle 
år tidligere på pension. i dag skal mange af os 
indstille os på at arbejde, til vi er 69 år, men her 
kan en god pensionsopsparing også betyde lidt 
mere fleksibilitet.

Men må jeg ikke indskyde, at også her er 
pengebeløbene – efter min mening – kun en 
del af seniorlivs-regnestykket. Den ene af mine 
personlige små kæpheste er, at for at få en god 
alderdom, skal der mere end blot penge til. Der 
skal også et godt helbred til. Så det betaler sig 
også at ”spare op” i sin egen sundhed. Og ligeså 
vel som det batter mest at begynde at spare op 
på pengekontoen længe før, man skal pensio-
neres, så skal man også i gang i god tid med at 
spare op til et godt helbred i alderdommen. Den 
investering laver man bedst ved at sørge for at 
holde sig psykisk og fysisk sund hele livet. Med en 
sund livsstil kan vi gøre meget for at have et godt 
psykisk og fysisk helbred hele livet, og også på 
den måde få det bedste ud af vores alderdom. for 
både penge– og helbredskontoen gælder, at selv 
en lille indsats tæller meget i det lange løb. 

Din titel er pensionsrådgiver. vil du 
slet ikke give nogle  
generelle pensionsråd?
At kende sine drømme er mit generelle pensions-
råd. Men selvfølgelig er der også nogle andre, fx: 
først og fremmest at det gælder om at komme i 
gang, også selv om man kun kan sætte et lille be-
løb til side fra start. De første penge, er dem, man 
får allermest ud af, for gennem årene får man 
renter og renter af renter. Lidt bliver vitterligt til 
ret meget! 

Det kan næsten altid betale sig at samle sine 
små pensioner, så man sparer omkostninger. Det 
kan aldrig betale sig at låne penge til at spare 
op for. for nogle er det også en god ide at se på 
skatten. Hvis man ligger lige over topskatniveau, 
er der penge at spare i skat ved at betale ind på en 
ratepension og få fradraget. 

når man står for at gå på pension, vil jeg 
også råde til at tænke over, hvilken rækkefølge 
man skal bruge sine midler i. kapitalpension  og 
alderspension behøver ikke at blive udbetalt på 
samme tid.

Og må jeg så ikke slutte med at trække min 
anden kæphest frem. Det er, at vi skal huske at 
leve i dag! i denne branche har vi meget fokus på 
at sørge for at sikre fremtiden, hvad end den er 
nær eller fjern. Det er vigtigt at gøre, og jeg ville 
ikke kunne arbejde med pension, hvis jeg ikke 
mente det. Men det er altså også lige nu, vi lever, 
så der skal være til fredagsslikket og sommer-
ferien. Vi kan jo ikke spare vores liv sammen til 
senere.

kend dine egne fremtidsdrømme, tag dem alVorligt  

– og HUsk At det er nU vi Lever

nye regler Om  
samleveres  
ret til pensiOn
fra 1. januar 2012 er det blevet nemmere for 
en efterladt ugift samlever af få udbetalt 
samleverpension. Der et nyt regelsæt for  
LærerPension 93 og LærerPension 99 for, 
hvornår en efterladt opfattes som en sam-
lever med ret til at få udbetalt pension. 

En samlever defineres enten: 
som en person, du boede sammen med på 
tidspunktet for din død, eller som du har boet 
sammen med, og den fælles bopæl alene er 
ophørt fordi, du eller din samlever er kommet 
på plejehjem eller lignende 

og i venter, har eller har haft et barn sammen. 

Eller:
som en person, du kunne gifte dig eller indgå 
registreret partnerskab med 

og som du senest tre måneder før din død har 
oprettet testamente til fordel for, som svarer 
mindst til den tvangsarv, en ægtefælle ville få 
(ifølge loven)

og som du har haft fælles bopæl med i de 
sidste to år før din død eller tidligere har boet 
sammen med i en sammenhængende periode 
på mindst to år, og den fælles bopæl alene er 
ophørt fordi, du eller din samlever er kommet 
på plejehjem eller lignende.
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FAktA…
navn: annelise rosenberg

aLDer: 45 år

uDDanneLse: pensionsrådgiVer

ansat I Lærernes pensIon: 12 år

specIaLe: pensionsrådgiVning



RammeR du  
fRadRagsloftet  
på 50.000?
Du kan få skattefradrag for dine indbetalinger på en 
ratepension eller en tidsbegrænset livrente. i 2011 
kunne du trække op til 100.000 kroner fra i skat, 
men i 2012 og 2013 er fradragsgrænsen sat ned, og 
du kan højst få fradrag for 50.000 kroner.

nogle pensioner bliver berørt
i nogle tilfælde bliver der brugt af dit fradrag i ord-
ningerne i Lærernes Pension:
1. Hvis du har en LærerPension ’99 eller ’08, bliver 

noget af dit fradrag brugt.
2. Hvis du har en Tillægspension, som er en rate-

pension, bliver noget af dit fradrag brugt.
3. Hvis du har en PlusPension, som er en ratepen-

sion, bliver noget af dit fradrag brugt.

glem alt om skattesmæk, hvis du  
kun har pensioner hos os
Har du alle dine pensionsordninger samlet hos os, 
behøver du ikke at være bange for at få et skatte-
smæk. Heller ikke selv om du har en af ovenstående 
pensioner. Vi sørger for, at du ikke kommer til at 
indbetale mere, end du kan fradrage på en rate-
pension – indbetaler du for meget, overfører vi det 
overskydende til en livrente, hvor der ikke er noget 
loft over fradraget. 

kontakt os, hvis du har pensioner  
andre steder 
Har du både en af ovenstående pensioner og en 
ratepension eller tidsbegrænset livrente andre 
steder end hos os, som du indbetaler et større beløb 
til, skal du kontakte os. Så bruger du nemlig af fra-
dragsretten to steder, og det er vigtigt, at du får at 
vide, hvor meget af dit fradrag, der bliver brugt her. 
Så ved du, hvad du kan bruge i dine andre pensioner 
og kan på den måde styre uden om et skattesmæk.

Stort er godt - på vej mod 100 mia.
i løbet af 2011 er Lærernes Pensions samlede formue – vores aktiver – steget 
med ca. 5 mia. kroner til knap 48 mia. kroner. Hovedårsagen til den vækst er, at vi 
stadig er et forholdsvist ungt selskab, hvor medlemmerne nu og i en del år frem 
indbetaler flere penge til pension, end vi udbetaler til pension. En fremregning 
af det forhold lagt sammen med vores forventede afkast viser, at vi inden 2020 
vil være oppe på en formue på 100 mia. kroner. udover at det selvfølgelig er en 
svimlende sum at have en andel i, så medfører det også nogle fordele at være så 
stor: for det første kan vi sprede investeringerne endnu mere og på den måde 
holde risikoen nede. for det andet bliver de gennemsnitlige omkostninger ved at 
forvalte formuen mindre. Vores investeringsafdeling får fx ikke mere i løn, fordi 
der er flere nuller bag de tal, de opererer med.

lidt mere risikO
Lærernes Pension har gode reserver. Vi har 
endda rigelig sikkerhed i forhold til, hvad de 
skærpede krav fra Eu forpligter os til. Der-
for kan vi godt tillade os at tage lidt mere 
risiko i investeringerne, og det gør vi ved at 
købe lidt flere aktier og gå lidt mere ind i 
alternative investeringer. øget risiko giver 
nemlig også øget chance for høje afkast.
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mange syge  
– Og en del raske

i LøBET Af 2011 VAR DER 

DESVæRRE igEn MAngE 

MEDLEMMER, DER fik 

BRug fOR DERES inVALiDE-

PEnSiOn. MEn fLERE  

inVALiDEPEnSiOniSTER 

EnD fORVEnTET BLEV i  

2011 MELDT RASkE igEn. 

Depotrenten 

i 2012 er 3 % efter Skat

omkoStninger ned  

fra 3,00 % til 2,25 %
Da vores reelle omkostningsprocent har været under 2 %, nøjes vi nu med 
at opkræve 2,25 %. Dermed holder vi os stadig inden for en margen af, hvad 
myndighederne betragter som forsigtigt, sådan som loven foreskriver. De 
penge, der bliver tilovers, vil stadig bliver sendt i fælleskassen og dermed 
tilbage til medlemmerne. 

afkaSt på 3,8 %
årets afkast 2011 landede på 3,8 % før skat – 3,3 % efter.

især tyske og amerikanske statsobligationer gav gode afkast, men også 
statsobligationer udstedt af emerging markets-lande – lande i Latinamerika, 
østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien – har givet gode afkast. investerin-
gerne i børsnoterede aktier gav derimod negative afkast. 

i de første måneder af 2012 
har afkastet været på

5 % før 

Skat 

Depotrenten 

i 2012 er 3 %  

efter Skat

Medlemmer
i løbet af 2011 steg medlemsantallet med 1,5 % til knap 134.000
65 % af medlemmerne er kvinder – 35 % er mænd
4,4 % af vores medlemmer får udbetalt pension
42 % af vores medlemmer er over 50 år
24.000 af medlemmerne er ikke overenskomstansatte – de har en tillægspension

vidste du det?

35 %

65 %
kvInDer

MænD



Lærernes pension  Tuborg Boulevard 3,  2900 Hellerup

”livet er en seksuelt  
Overført tilstand  
– Og det ender med døden.”

Her i foråret kan du komme med til temamøde med Lærernes 
Pension og høre et forrygende foredrag med forfatteren om 
alderen der kommer, om hvad der kommer med alderen og  
om ikke at spilde sit liv på at prøve at løbe fra det.

temamøder
koLding 
mandag den 16. april 2012 kl. 19 til 21
hotel koldingfjord
fjordvej 154, 6000 kolding

AArHUs
Torsdag den 19. april 2012 kl. 19 til 21
Radisson Blu Scandinavia
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

købenHAvn
Torsdag den 3. maj 2012 kl. 19 til 21
Dgi-Byen/CPH Conference
Tietgensgade 65, 1704 københavn V

- sådan står der i Lone Kühlmanns opsangsbog 
”Vi bliver ikke yngre – fat det!”

MELD Dig TiL På LPPEnSiOn.Dk/TEMAMøDER

gratis

temamøde

Møderne starter klokken 
19.00 og slutter  
ca. klokken 21.00.

før foredraget går i gang
klokken 19.30, byder vi på et 
glas vin eller en øl/vand.

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.


