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Ikke mange penge 
– men penge nok
Undersøgelsen viser, at det at føle sig tryg ved 
sin alderdom ikke nødvendigvis hænger sammen 
med at have mange penge. Tryghed kommer af 
at føle, at der er penge nok. Det kan man se af, at 
der er lavest andel af økonomisk utrygge blandt 
efterlønsmodtagere, selv om de ligger helt i 
bund, når det kommer til husstandsindkomst. 
De ligger lavere end langtidsledige, men er langt 
mere trygge. Det tyder på, at folk på efterløn 
har tilrettelagt deres liv og økonomi efter deres 
indkomst, så de ikke er så økonomisk sårbare.

DAnSkERnES TRygHED ER fALDEnDE. Vi ER 

STADig En TRyg nATiOn, MEn iSæR TRyg-

HED i fORHOLD TiL VORES ALDERDOM HAR 

VæRET fOR nEDADgåEnDE. DET ViSER En 

UnDERSøgELSE, SOM TRygfOnDEn fORETA-

gER HVERT AnDET åR. UnDERSøgELSEn SER 

BLAnDT AnDET På DAnSkERnES økOnOMi-

SkE TRygHED, SOM SPiLLER En STOR ROLLE 

fOR DEn gEnERELLE føLELSE Af TRygHED. 

DER ER fLERE i UnDERSøgELSEn i 2011, SOM 

føLTE Sig UTRyggE VED, OM DE HAR PEngE 

nOk, nåR DE HOLDER OP MED AT ARBEjDE, 

EnD DER VAR i 2009. DER ER OgSå fLERE, 

DER ER UTRyggE VED, OM DERES PEnSiOn 

TABER i VæRDi Og fLERE, SOM ER UTRyggE 

VED, OM DE kAn få DEn PLEjE, DE HAR BRUg 

fOR i DERES ALDERDOM.

nok

penge

TRYGHED
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Hvor  
sikkert vil 

du stå?
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”jEg HAR SET, HVAD økOnOMiSk UTRygHED kAn gøRE VED MEnnESkER. jEg HAR 

SET, HVORDAn DET kAn UDVikLE Sig TiL REgULæR AngST, HVOR fOLk ikkE kAn 

SOVE Og fåR ALLE MULigE fySiSkE SyMPTOMER. DET RAMMER DyBT, nåR MEn-

nESkER BEgynDER AT føLE AT DE, DERES fAMiLiE Og DERES HjEM ER TRUET.”
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Henrik nymAn oHneLL 

43 år
Lærer i 13 år

jeg tænker sjældent på, hvordan mit 
liv bliver, når jeg bliver gammel. hver-
dagen nu er så fyldt, og jeg har travlt 
med familie, arbejde og fritid. derfor 
går jeg heller ikke rundt og er specielt 
bekymret for at blive gammel. jeg har 
den pensionsordning, jeg har via min 
ansættelse, og jeg regner med, at det 
er nok. der plejer jo at være styr på det. 

lige nu spekulerer jeg mest på, om 
jeg skal hæve min efterløn, eller om jeg 
får brug for den.

mAtHiLDe Jønsson

27 år
Lærer i 3 år

jeg tænker ikke ret tit på mit liv som 
pensionist. jeg har tænkt en del på 
efterløn og på, hvordan jeg vil trives 
med at være lærer, når jeg kommer så 
højt op i årene. kan jeg mon slå til som 
lærer til den tid? kan jeg stå med en 
flok børn på 7 år, når jeg selv er 70? det 
ville være trygt at vide, at jeg til den tid 
får de opgaver, der passer godt til mig. 

tiden efter arbejdslivet skænker jeg 
ikke mange tanker. jeg har stor tillid 
til, at min pensionsordning kører af sig 
selv, og at der er nok til mig til den tid.

JoHAn eLkJær

51 år
Lærer i 18 år

 
jeg er begyndt at åbne breve fra pensi-
onskassen. det har jeg ikke gjort i 25 år, 
så jeg tænker da lidt mere over det med 
at blive gammel. over, hvordan det 
bliver at være lærer, når jeg er 67, og 
hvor ønsket man da vil være af kolleger, 
forældre, børn … 

jeg er egentlig ikke utryg ved økono-
mien; med hjælp fra en arv får jeg nok 
betalt mit andelslån ud inden pensio-
nering, men jeg har ikke planlagt, hvad 
der skal ske.

mAJ engeLbrecHt

36 år
Lærer i 12 år

 
alderdom? det strejfer mig da indimel-
lem, mest når jeg hører debatten om 
efterløn. jeg forholder mig ikke meget 
til min alderdom, ud over at jeg jo har 
pensionsordning med min løn og indbe-
taler til efterlønsordningen. 

lige nu handler det mere om at få 
hverdagen til at hænge sammen med 
børn og sådan.
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er meDLemmerne trygge?

Er der nogen, der ved noget om tryghed og 
utryghed i privatøkonomien, er det Mette 
Reissmann fra reality-programmet ”Luksus-
fælden”. Over en årrække har hun 70 gange 
været på helt nært hold af mennesker, som har 
mistet både overblik og kontrol over deres øko-
nomi – og hun har hjulpet dem med at få styr 
på pengene, en tryg nattesøvn og fodfæste i 
tilværelsen igen. [pan’sjo’n] har mødt hende  
til en snak om økonomisk tryghed og utryghed 
i alderdommen.

Vi kan øge vores egen tryghed
”Der er meget individuelle grænser for, hvornår 
man føler sig tryg,” siger Mette Reissmann. 
”Det allerværste ved utryghed er, at den hæm-
mer vores livsudfoldelse. Vores tryghed kan 
blive truet af forhold eller voldsomme begiven-
heder, vi ikke er herre over, og det er forskelligt, 
hvor meget den enkelte vil føle sig truet af 
den risiko. Men det er ikke noget, vi kan gøre 

noget ved, og vi må bare prøve at glemme 
det.” Men der er ting, vi kan gøre noget ved for 
at øge vores egen tryghed, og dem skal vi ikke 
glemme. Dem skal vi tale om. Blandt andet kan 
vi planlægge vores alderdom i ordentlig tid, 
sørge for, at der er, hvad man skal bruge, og  
så lidt ekstra til en regnvejrsdag.

Krisen har ramt – spar op!
Mette Reissmann mener, at dykket i tryg-
hedsniveauet blandt andet skyldes, at den 
finansielle krise for alvor har slået igennem. 
”nu mærker mange, at vi sidder i en voldsom 
økonomisk krise, som måske kommer til at 
ændre vores økonomiske vilkår for altid. Og på 
den baggrund kan jeg kun sige: hvis man vil 
have gode økonomiske rammer i sin alderdom, 
så er opsparing den eneste vej. Man kan ikke 
bare leve i nuet og regne med, at det hele nok 
går. Verden kan godt ændre sig en hel del på 
fire år, og vi kan meget vel komme til at skulle 

betale mere selv fremover af de ting, vi er vant 
til at få gratis i dag.”

Brug fornuft og budgetter
På spørgsmålet om, hvordan man griber den 
planlægning an, kommer svaret prompte: ”Man 
skal være grundfornuftig og lave et budget. 
Hvad vil du gerne om fem år? Ti år? 30 år? Sørg 
for, at der er penge til det. Hvis du hæver din 
efterløn, så lad være med at bruge den. Den 

TRY
GHE

D

”Der er meget 
individuelle  
grænser for, hvornår  
man føler sig tryg.”  
Mette reissMAnn
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HeLLe kirstine Petersen

48 år
Lærer i 12 år

jeg tænker af og til over min alderdom, 
især fordi jeg ikke har sparet op i så 
mange år. det gør mig også nervøs ved, 
om jeg kan realisere det, jeg gerne vil 
som ældre med at rejse osv. og så tæn-
ker jeg på, om folkepensionen overhove-
det findes, når jeg har brug for den, eller 
om jeg bliver en fattig pensionist.

det ville være rart at kunne lægge 
noget mere fra, men som enlig mor 
til to er det svært. men jeg har da en 
ejerlejlighed, som jeg håber, når at blive 
penge værd.

 

TRYGHED

mere

i alderdommen

mette reissmAnn er Cand.merC.jur., og Var tV-Vært i programmet 

”luksusfælden” på tV3 fra 2007 til 2011. siden september 2011 har 

hun Været medlem af folketinget for soCialdemokraterne. sidder  

i repræsentantskabet for trygfonden.

skal ind på din opsparing! Hvis du har en stor 
ejerbolig i dag, kan det være, du skal planlægge 
at sælge den og flytte i en mindre lejebolig. 
Det kan give dig en bedre bolig økonomi, men 
du slipper også for at skulle bekymre dig om 
vedligehold og hække-klipning, når du en dag 
har færre kræfter.” 

Hav realistiske forventninger
Men det er ikke sikkert, at man har mulighed for 
at spare op til det eventyrlige otium, man kunne 
ønske sig. 

”når du har lagt budgettet, så se, om drøm 
og virkelighed kan hænge sammen. Du kan blive 
nødt til at skrue dine forventninger ned for at 
undgå at føle dig utryg. Lavere forventninger, 
som bliver indfriet, vil gøre dig gladere og tryg-
gere end store drømme, der ikke bliver opfyldt! 
Mange af de mennesker, jeg har mødt i ”Luk-
susfælden”, er netop forlist i deres egne helt 
urealistiske drømme”, slutter Mette Reissmann.



kalmarparken  
blev børnenes bolIger
Den 15. august 2012 kunne de første lejere flytte ind i Lærernes Pensions nye boligbyg-
geri, kalmarparken, i det nordlige århus. Der er to medlemmer blandt de nye lejere, 
men ikke mindre end 27 børn af medlemmer bor nu i kalmarparken. De udgør nu 38 
procent af samtlige lejere.

meDLemmer HAr Fortrinsret
Alle kan leje vores boliger, men som altid har du som medlem af Lærernes Pension for-
trinsret til lejligheder i vores boligbyggerier. Da boligerne i kalmarparken er så oplagte 
som ungdomsboliger, har bestyrelsen vedtaget, at fortrinsretten til disse boliger også 
gælder børn af medlemmer. Bebyggelsen rummer 76 lejligheder på et eller to værelser.

vI har en vInder
Dan Damtoft jensen blev den heldige vinder, da 
der blev trukket lod om et gavekort blandt vores 
paneldeltagere. 

”Det er næsten snyd”, udbrød Dan Damtoft  
jensen, da [pansjon] talte med ham, ” jeg har også 
lige vundet i en anden konkurrence”. 

Det fik dog ikke Dan Damtoft jensen til at afstå 
fra at modtage sit gavekort på 3.000 kroner til et 
weekendophold for to.

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 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

når helbredet er truet, kan der være nok at tænke på, og pensionsord-
ningen er ikke nødvendigvis det første, der melder sig. Langt de fleste 
medlemmer af Lærernes Pension har en invalideforsikring på deres  
LærerPension, men desværre sker det, at nogle glemmer det, og det er 
ærgerligt, hvis man netop er i en situation, hvor man har brug for den. 

Så har du en kollega, der er langtidssygemeldt, kan du måske hjælpe ved 
at minde ham eller hende om at kontakte Lærernes Pension og høre, om 
der mulighed for udbetalinger fra forsikringen. Det kan blive det mest 
værdigfulde tip, du nogen sinde kommer til at give nogen.

noter

Dit livs bedste tip  
- hjælp din syge kollega

Vil du høre  
mere eller se en  
prøvelejlighed,  
så kontakt 

nybolig Aarhus  
Tlf.: 86 12 33 44 
Mail: 8000@nybolig.dk
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Slut med kapitalpension
Den nyligt vedtagne skattereform fjerner fra 2013 muligheden for at 
trække indbetalinger til kapitalpension fra i skat. i Lærernes Pension 
er vi derfor i gang med at analysere, hvordan pensionsordningerne 
på den baggrund fremover skal se ud. Alle vil blive fuldt informeret  
– også hvis der bliver noget for den enkelte at tage stilling til.

OBS! RABAT i 2013 – VEnT, HViS DU kAn
Et råd kan vi dog give: Hvis du lige nu står i en situation, hvor du øn-
sker at få din kapitalpension udbetalt, bør du overveje at vente med 
det til 2013. Da kan du nemlig slippe med at betale 37,3 procent  
i afgift mod de 40 procent, der vil blive trukket i 2012.

Hvis du har flere små pensioner stående i flere forskellige selskaber, kan 
det være en fordel for dig at samle dem – enten hos Lærernes Pension 
eller i et andet selskab. At samle dine pensioner kan både give dig et bedre 
overblik og færre administrationsudgifter. før du beslutter dig, skal du 
dog lige undersøge, hvad det vil betyde for din rente, dine forsikringer, dit 
pensioneringstidspunkt etc. 

saml dIne  
klatpensIoner

gør det selv onlIne
Beslutter du dig for at samle dine pensioner 
hos os, kan du hurtigt og nemt gøre det fra vo-
res hjemmeside, og du skal ikke betale noget 
til os for at overføre. På hjemmesiden bliver 
du guidet grundigt igennem – men opstår der 
spørgsmål hos dig undervejs, kan du chatte 
med en rådgiver, som kan hjælpe dig videre.

Pengene kommer  
ikke AF sig seLv
Måske har din kollega ret til at få en 
invalideudbetaling, imens kommunen 
behandler en sag om førtidspension. 
Hvis din kollega får tilkendt førtids-
pension af kommunen, kan han eller 
hun også – i næsten alle tilfælde – få 
udbetalt fuld invalidepension. Men 
det kræver, at Lærernes Pension får 
besked om, at vedkommende er ramt 
på helbredet, og den oplysning kan vi 
ikke få fra andre end den syge selv.
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Der er mindst tre gode egenskaber ved gennemsnitsrente: for det 

første: Med gennemsnitsrente er du sikret imod at tabe penge på et 

tidspunkt i opsparingsforløbet, hvor der ikke længere er tid til at indtje-

ne dem igen. for det andet: når du er gået på pension, er du stadig med 

i de mere risikofyldte investeringer, hvor muligheden for højt afkast er. 

Og for det tredje: Du slipper for selv at tage stilling til dine investeringer.

investeringer, også selv om de er gået eller er 
tæt på at gå på pension. Dermed kan de også 
forvente et højere afkast hele vejen ind i deres 
pensionsalder.

Sådan er det ikke i markedsrente, hvor 
den enkelte selv bærer risikoen. for netop at 
undgå at stå med et tab i sidste ende, vil man 
i en markedsrenteordning som regel vælge 
mere sikre aktiver, jo tættere man kommer på 
pensionsalderen. Det er også det, man bliver 
rådet til i de såkaldte livscyklusprodukter, hvor 
man vælger at lægge sin pension i puljer med 
forskellig risiko. Men det kan – især i øjeblik-
ket – være svært at få et afkast uden at tage 
risiko. 

Er dEt ikkE lidt  
strEngt at bydE  
mEdlEmmErnE dEn  
komplicErEdE ordning?
Tværtimod! Det er for mig at se den tredje 
store fordel ved gennemsnitsrenten: Vores 
medlemmer slipper for at tage stilling. Vi har 
eksperter, som sørger for investeringerne for 
dig – også når du bliver gammel. 

Hvorfor går flErE  
sElskabEr så ovEr til  
markEdsrEntE?
Det kan der være flere årsager til, og jeg 
kender jo ikke alle andre selskaber. for nogle 
kan det spille ind, at der er skærpede krav til, 
hvor meget et selskab skal have i reserve, hvis 
pensionen skal garanteres et vist niveau, og 
det krav slipper selskaberne for i markeds-
rente. Heldigvis har Lærernes Pension så gode 
reserver, at vi kan leve op til kravene uden 
problemer.

investeringerne, men på baggrund af kompli-
cerede beregninger og skøn, kommer vi frem til 
en mere jævn depotrente, som bliver tilskrevet. 
Til gengæld kan vi garantere pensioner, der 
baserer sig på et afkast på minimum 0 procent 
– altså ikke noget tab.

Hvorfor vælgE dEn kom-
plEksE gEnnEmsnitsrEntE?
fordi det er det, vores medlemmer vil have! 96 
procent af vores medlemmer er enten lidt eller 
slet ikke risikovillige med deres pensionsop-
sparing. Vi gør det for at udjævne afkastet, så 
vi undgår voldsomme bevægelser på medlem-
mernes pensionsopsparinger. Dermed risikerer 
ingen at tabe store dele af formuen, lige før de 
skal på pension. Samtidig kan vi også skabe et 
højere afkast i pensionsårene, fordi investerin-
gerne sker i fællesskabet.

Hvordan kan vi  
skabE Et HøjErE afkast  
i pEnsionsårEnE?
i vores kollektive gennemsnitsrenteordning 
forbliver medlemmerne i de mere risikofyldte 

gEnnEmsnitsrEntE  
EllEr markEdsrEntE  
– Hvad givEr mEst?
Ved investering i de samme aktiver er der på 
lang sigt ikke den store økonomiske forskel på, 
om man har sine penge i et markedsrente- eller 
et gennemsnitsrentesystem. Man kan sige, at 
hvis man er i en ordning, hvor der er frit indi-
viduelt valg af investeringer, kan man tage en 
højere risiko og få mulighed for at få et større 
afkast – men også for at lide et større tab. Des-
uden er det ofte en del dyrere at administrere. 
Dels er de pensionsprodukter mere bekostelige 
at udvikle, og dels koster det altid at handle,  
at flytte rundt på sine investeringer. 

Hvad Er fordElEn vEd  
En markEdsrEntE?
En fordel ved markedsrenten er, at den både er 
gennemskuelig og øjeblikkelig: i denne måned 
har der været denne forrentning på investerin-
gerne, og den ryger direkte ind på (eller ud fra) 
din konto. Det er til at forstå.

Med gennemsnitsrente er det noget mere 
komplekst: Vi har selvfølgelig også et afkast af 

Der er  
trygHeD i gennem-
snitsrente

DEt sigEr spEcialistEn!10

i det seneste år har stadig flere pensionsselskaber taget afsked med gennemsnitsrenten og erstat-

tet den med markedsrente. i Lærernes Pension har vi altid brugt gennemsnitsrente, og lige nu er 

der ingen intentioner i retning af at skifte. Vi har bedt forsikringsdirektør steen schouenborg 

om en enkel – meget enkel - forklaring af forskelle, fordele og ulemper ved de to rentesystemer.



så vi HoldEr fast i  
gEnnEmsnitsrEntE? 
Det er muligt, at vi selv en dag kommer 
til at gå over til markedsrente. ikke fordi 
vi gerne vil, men fordi det kan blive svært 
at holde fast i gennemsnitsrenten, hvis vi 
er de eneste, der gør det. Hos os har man 
jo del i de kollektive reserver, vi bruger til 
at udjævne rente med. Hvis man forlader 
Lærernes Pension, kan man ikke tage ’sin 
del’ af den reserve med. Det betyder ikke 
så meget, hvis man flytter over i et andet 
selskab med gennemsnitsrente, for så gli-
der man bare ind i deres reserver. Men går 
man til et selskab med markedsrente, som 
netop ikke har disse reserver, risikerer man 
at gå glip af nogle penge, når reserverne 
bugner, og en del af dem bliver udloddet 
til medlemmerne. Man kunne selvfølgelig 
hævde, at så kan vi lave ordningen, så man 
kan tage en del af de kollektive værdier 
med, hvis man flytter, men skulle man 
det, skulle man jo også betale en ordentlig 
sum til kollektivet ved sin indmeldelse.

du Er aktuar og  
EkspErt i pEnsion  
– HåndEn på HjErtEt: 
Hvor Har du dinE  
EgnE pEngE?
i gennemsnitsrente!

TRYGHED

mere

i alderdommen

du løber aldrIg tør for penge
Det meste af det, du betaler ind til din LærerPension, går til livsvarig alderspen-
sion. Det vil sige, at du får pensionsudbetalinger, så længe du lever – uanset om 
du så bliver over 100 år. Også din folkepension og din ATP-pension er livsvarig.

tryghed Ved oVerenskomstbestemt 

pensIon
En tredjedel af de mennesker, som har en pension via deres overenskomst, mener 
selv, at de ville have sparet mindre op, hvis det ikke var bestemt af overenskom-
sten. 42 % af medlemmerne i Lærernes Pension føler sig trygge ved, at deres 
pensionsordning giver dem passende at leve for, når de går på pension. 
Mændene føler sig mere trygge end kvinderne – 50 % vs 39 %

lærerne Vælger tryghed i inVesteringerne
•  2 % af medlemmerne i Lærernes Pension er meget risikovillige, når det kommer  

til investering af deres pensionspenge.
• 38 % er slet ikke risikovillige, og  
• 58 % er lidt risikovillige.
• Mænd er mere risikovillige end kvinder.

TRY
GHE

D

TRY
GHE

D

TRY
GHE

D

TRY
GHE

D

spar mere op
Hvis du ønsker at spare mere op i Lærernes Pension, kan du
•  indbetale ekstra på din LærerPension over din løn (hvis du er ansat i en 

kommune eller en region)
•  lave et indskud på din LærerPension (det er kun muligt i resten af 2012)
•  oprette en privat PlusPension

med gennemsnitsrente risikerer du  

Ikke et pludselIgt tab
fordi din LærerPension er i et gennemsnitsrentesystem, risikerer du ikke, at 
du, på grund af store udsving på de finansielle markeder lige inden du går på 
pension, lider et tab, der kommer til at forringe din pensionsudbetaling. fordi du 
er med i de kollektive investeringer, er der heller ikke ringere forrentning af din 
pension i dine pensionsår.
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Foto: territorium

FAktA…
naVn: steen sChouenborg

alDEr: 54 år

UDDannElsE: aktuar, Cand. aCt.

ansat i lærErnEs pEnsion: 19 år

spEcialE: pension og forsikring



pension bliver ikke  
delt ved skilsmisse
ingEn BLiVER gifT UDEn AT TRO Og HåBE På, AT MAn SkAL føLgES MED Sin UDkåRnE RESTEn Af 

LiVET. MEn LAngT fRA ALLE ER STADig SAMMEn, nåR HåRET ER BLEVET gRåT, TynDT ELLER BOR-

TE, Og PEnSiOnEn TikkER inD På kOnTOEn HVER MånED. HVAD gøR MAn MED PEnSiOnERnE, nåR 

MAn gåR HVER TiL SiT? DET kEDELigSTE, MEn EnESTE RigTigE, ER AT AfTALE DET På fORHånD.

Hver tager sin 
Som udgangspunkt indgår din LærerPension ikke i bode-
lingen ved skilsmisse. Den tager du med dig, hvis du bliver 
skilt. kun hvis en af jer har, hvad skifteretten vurderer 
som en urimelig pension, indgår den ved bodelingen.

rimelighedens grænser
i særlige tilfælde kan skifteretten pålægge den ene 
ægtefælle at betale kompensation til den anden. Der er to 
former for kompensation, man kan blive pålagt at betale. 

Den ene er en fællesskabskompensation, som den 
ene kan blive pålagt at betale, hvis den anden part af 
hensyn til familien har ageret på en måde, der giver ham 
eller hende en mindre pensionsopsparing, end hvad der er 
rimeligt. 

Den anden er en rimelighedskompensation. Den kan 
den ene part blive pålagt at betale, hvis i har været gift 
i mindst 15 år, og der er stor forskel på jeres pensioner. 
Begge former for kompensation er kun blevet brugt i 
meget sjældne tilfælde, og de gange det er sket, har kom-
pensationen reelt ikke udlignet forskellen på pensionerne 
– bare gjort den lidt mindre.

”i skal ikke regne med, at lovgivningen sørger for en 
reel ligedeling af jeres pensioner”, lyder rådet fra Lærernes 
Pensions forsikringsjurist, Ditte Amstrup. ”Sørg for at få 
styr på økonomien – herunder jeres pensioner – mens i er 
gode venner.” 

Hvis i vil dele
Hvis du og din ægtefælle ønsker at aftale at dele jeres 
pensioner ved en eventuel skilsmisse, kan i gøre det i en 
ægtepagt. Det er dog kun rate- og kapitalpension, der kan 
deles. Den del af din pension, der går til livsvarig alders-
pension, kan i ikke aftale at dele; den forbliver din. 
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mænd har generelt 

sparet mere op til 

pension end kvinder

mænd bruger i gen-

nemsnit to timer 

og 12 minutter på 

pension om året



Sådan får du pengene 
ind på opsparingen

MænD og KVinDEr

kvinder lever generelt 

længere end mænd

kvinder bruger i gennem-

snit en time og 20 minut-

ter på pension om året

 

der er ligeløn for mænd og kvinder i lærer-

job, og alle indbetaler den samme procent-

sats til pension. forskelle i pensionsniveau 

mellem mandlige og kvindelige lærere kan 

opstå af forskel i private opsparinger, for-

skelle i løntillæg, forskel i arbejdstid etc.

HViS DU gERnE ViL SPARE EkSTRA OP TiL Din  

PEnSiOn, HAR DU i 2012 fLERE MULigHEDER EnD 

SæDVAnLigT fOR AT gøRE DET.

Helt ekstraordinært kan du i 
resten af 2012 indskyde et en-
gangsbeløb på din LærerPensi-
on. Du må højst sætte 70.000 
kroner ind – der er ingen nedre 
grænse. Der er åbnet for denne 
mulighed, for at du skal kunne 
sætte dine efterlønspenge på 
din LærerPension, hvis du har 
lyst til det.  

Læs på lppension.dk, hvor-
dan du gør.

PlusPension er en opspa-
ring uden forsikringer, som 
medlemmer af Lærernes 
Pension eller nogen fra 
deres husstand kan oprette. 
På lppension.dk kan du 
beregne, hvor meget en 
PlusPension kan blive til 
over årene, og du kan læse 
mere om vilkårene. kontakt 
os, hvis du vil oprette den.

Læs mere om PlusPen-
sion på lppension.dk

opret en priVat

pluspensIon

laV et

Indskud på dIn  
lærerpensIon

Hvis du er ansat i en kom-
mune eller en region, kan 
du indbetale ekstra til din 
LærerPension over din løn. 
Du skal bare meddele dit 
lønkontor, hvor meget du 
ønsker, at der skal sættes ind 
på pensionen hver måned. 
ikke alle lønkontorer kan lige 
gøre det fra måned til måned, 
men det kan lade sig gøre. De 
penge, du sætter ekstra ind 
på din LærerPension bliver 
behandlet som enhver anden 
krone, der kommer ind på 
din ordning i forhold til skat, 
forsikringer og udbetalinger.

Der er fra Lærernes Pen-
sion ingen grænser for, hvor 
meget eller lidt, du må sætte 
ind på LærerPensionen.

indbetal

over dIn løn
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flere sparer  
prIvat op
Siden det har været muligt at 
hæve efterlønspengene, har 
Lærernes Pension oprettet 
mange flere PlusPensioner, 
end vi plejer. Vi kan ikke se på 
pengene, hvor de kommer fra, 
men antageligt er det medlem-
mernes efterlønspenge, der har 
fundet vej ind på pension.



loft  
over  
depotrenten
Pensionsselskabernes brancheorganisation og Erhvervs- og 
vækstministeriet indgik i juni en aftale om at lægge et loft 
over depotrenten på 2 procent til og med 2013. Anledningen 
var, at flere af de kommercielle pensionsselskaber har været 
presset af det lave renteniveau, og det kan gøre det svært 
for nogle af dem at opfylde lovens solvenskrav, som bliver 
strammet af nye EU-regler.

Din rente går igennem loftet
Mange selskaber– heriblandt Lærernes Pension - har dog 
valgt ikke at lægge sig under 2 procentsloftet. ”Vi mener 
ikke, at vi er omfattet af aftalen med regeringen. Vi er ikke 
i vanskeligheder, og derfor er det vigtigt, at vores medlem-
mer får den depotrente, som vi er i stand til at give dem. Det 
lave renteniveau truer ikke os. Samtidig arbejder vi allerede 
efter de kommende solvens ii-regler. Derfor giver vi fortsat 
3 procent efter skat i depotrente,« siger Paul Brüniche-
Olsen, administrerende direktør for Lærernes Pension.

9,03 %  
afkast
2012 tegner til at blive et godt år på investeringssiden:  
Halvårsregnskabet viste et afkast på 5,2 procent, og de  
seneste afkasttal fra 3. oktober viste 9,03 procent. fordi vi 
har gode reserver og lever fint op til vores garantier, kan vi 
påtage os lidt mere risiko. Det har været godt, for det er især 
de mest risikofyldte investeringer, der har givet et højt afkast. AFkAst 2012

5,2 % 9,03 % 
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3 %   I depotrente 
efter skat
Lærernes Pension er i en solid reservesituation og 
bliver ikke truet af det lave renteniveau – hverken 
nu eller fremover. Derfor kan vi fortsat give 3 pro-
cent i depotrente, så medlemmerne kan få gavn 
af at være i et solidt selskab med gode afkast. 



Dit afkast er vigtigt. 
Men dine omkostninger 
er mindst lige så vigtige 
at interessere sig for. 
Hver gang omkostnings-
procenten forøges med 
bare en halv procent, kan 
du vinke farvel til 1000 
kroner om året i pension.

1,8%

-1.000 kr.

2,3%

-2.000 kr.

2,8%

-3.000 kr.

3,2%

omkostnInger frem I lyset
Vores omkostninger er lavere end noget kommercielt selskabs, og sammenlignet 
med de andre arbejdsmarkedspensionsselskaber har vi det næstlaveste omkost-
ningsniveau. Siden 1. juli i år har alle pensionsselskaber - både kommercielle og 
arbejdsmarkedspensionsselskaber - skullet offentliggøre alle deres omkostninger til 
administration og investering. Dermed kan man nu også sammenligne alle selska-
ber, og det viste sig igen, at Lærernes Pension holder omkostningerne helt i bund. 

1,8 %  
I omkostnInger

1 2012 kunne Lærernes Pension sætte 
det beløb, vi trækker til omkostninger, 
ned fra 3 procent til 2,25 procent. Den 
reelle omkostningsprocent i 2011 blev 
1,8 procent. De overskydende penge går 
tilbage til medlemmerne. intet tyder på, 
at omkostningerne vil stige i 2012.

sIze  
matters

omkostnInger:

du har del I  
50 mia.
Lærernes pensionsformue vokser, og det 
bliver den ved med i nogle år endnu. i foråret 
rundede vi de 50 milliarder kr. årsagen til 
væksten er, at der støt og roligt bliver ind-
betalt hver eneste måned, mens vi endnu 
ikke har ret mange medlemmer, som skal 
have udbetalt alderspension.

vidste du det?



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 løbende 
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 hjemmesiden

næste møDe:
frederiCia – onsdag den 24. oktober
 

kommenDe møDer 2013:

randers – torsdag den 24. januar

sønderborg – tirsdag den 5. marts

slagelse – torsdag den 14. marts

 

odense – onsdag den 18. september

københaVn – onsdag den 2. oktober

herning – torsdag den 31. oktober


