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Formanden for det hele, Anders 
Bondo Christensen, er den længst
siddende formand i lærernes 
pensions historie. siden 2002  
 i mere end 15 år  har han  
siddet for enden af bordet.

Foto: sArAh Bender
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lærernes pension eksistens byg
ger på to historiske begivenheder: 
trepartsaftalen om arbejdsmar
kedspensioner i 1987 og kommu
naliseringen af folkeskolelærerne 
i 1993. lærernes pensions historie 
er i sig selv spændende. terroran
grebet 11. september 2001 og den 
globale finanskrise, der kulminere
de i 2008 med store aktiekursfald 
og bankkrak, er store verdenspo
litiske begivenheder, der også har 
sat sit tydelige præg på lærernes 
pensions historie og udvikling.

hemmelige frokostaftaler, krise
møde med ministre, risiko for at 
blive erklæret insolvent er også en 
del af vores 25årige  til tider dra
matiske  historie. det kan du læse 
om i denne lille jubilæumsbog.

lærernes pensions historie er 
imidlertid først og fremmest en 
rigtig god historie om, hvordan det 
er lykkedes at sikre et økonomisk 
fundament til pensionisttilværel
sen for medlemmerne af de faglige 
organisationer på underviserom
rådet, der er samlet i lærernes 
Centralorganisation. pensionen 
udgør en stor del af vores medlem
mers livsindkomst. Arbejdet med 

lærernes pension er derfor også 
højt prioriteret i de faglige organi
sationer. der er rift om posterne 
i bestyrelsen, og det på trods af, 
at arbejdet både er vanskeligt, 
omfattende og ulønnet.

den daglige drift varetages af en 
direktion og dygtige medarbejdere. 
det er dem, vi kan takke for, at 
vi i dag har et veldrevet og solidt 
pensionsselskab, der i stand til at 
forrente medlemmernes depoter 
på en god måde. Bestyrelsesmed
lemmer, der kommer velforberedte 
og engagerede til bestyrelsesmø
derne, er imidlertid også en vigtig 
del af den gode historie. og så må 
vi ikke glemme dem, der gennem 
tiden har lagt en værdifuld indsats 
i medlemsforaene, og på den måde 
været med til at sikre, at lærernes 
pension rent faktisk er lærernes.

her ved 25 års jubilæet vil jeg gerne 
sige tak til alle der har bidraget til, 
at vi i dag har et lærernes pension, 
som medlemmerne er glade for, og 
som vi alle kan være stolte af.

God læselyst  
til et lille stykke danmarkshistorie.
anders bondo Christensen

lærernes Pension 
[  1 9 9 3 - 2 0 1 8  ]

Jubilæumsskriftet er skrevet 
af lærernes pensions ad
ministrerende direktør paul 
Brünicheolsen. Forhen
værende sekretariatschef 
i danmarks lærerforening 
og medlem af bestyrelsen 
19932014, hans ole Frost
holm har dog bidraget med 
hovedparten af kapitel 1.

Fotos: Ann MAlMGren
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 i 
et jubilæumsskrift som dette er det nærliggende 
at opholde sig lidt ved baggrunden for, at  
lærernes pension blev skabt. lærernes pension 
er et produkt af de ændringer, der skete med 

folkeskolelærernes overgang fra det statslige til det 
kommunale forhandlingsområde i 1993. Ændringer
ne er blevet betegnet som den mest omfattende 
reform på det offentlige forhandlingsområde. der 
var mange grunde til, at lærernes Centralorgani
sation (lC) og danmarks lærerforening (dlF) valgte 
at indgå i forhandlinger om denne ændring. en af 
disse grunde var pensionsforholdene for de løsere 
ansatte lærere, som der op gennem 1980'erne var 
blevet flere og flere af. lC/dlF var derfor nødt til 
at overveje, hvordan man skulle forholde sig til bl.a. 
denne udvikling, og man startede derfor en proces, 
der efter et forhandlingsforløb gennem flere år 
førte frem til lærernes overgang til det kommunale 
forhandlingsområde.

ved det langstrakte forhandlingsforløb var en af de 
største knaster – og den sidste, der faldt på plads 
– spørgsmålet om størrelsen af lærernes pensions
bidrag. Finansministeriet og Kommunernes lands
forening (Kl) havde det principielle standpunkt, at 
pensionsbidraget skulle være det samme som for 
hovedparten af de ansatte på FtFområdet under 
Kl’s forhandlingsområde, nemlig 12%. dette syns

punkt var der på det uformelle plan stor forståelse 
for blandt de øvrige organisationer på det kommu
nale forhandlingsområde, så det var ikke her, lærerne 
kunne finde støtte til en højere pensionsprocent.  
lC/dlF’s synspunkt var, at man ved overgangen 
måtte se på værdien af lærernes tjenestemands
pension, hvorfor kravet var, at pensionsbidraget 
mindst skulle være 15%. 

den gordiske knude blev endelig løst ved uformelle 
forhandlinger mellem sekretariatscheferne i lC og 
dlF, Max haugaard nielsen og hans ole Frostholm, 
på den ene side og forhandlingslederen for Kl, peter 
Bramsnæs, på den anden side. her tilbød Kl, at lC 
ved de næste overenskomstforhandlinger kunne 
”tilkøbe” pensionsforbedringer, så lærerne kunne 
komme op på 15% i pensionsbidrag, samtidig med 
at der blev lavet en konkret aftale om en fordelagtig 
finansiering af dette. Allerede i 1994 og 1995 kom de 
første forbedringer af pensionsprocenten, og i 1997 
var lærerne nået op på de 15%. senere fulgte flere 
stigninger.

Valget af den fremtidige pensionsordning
Ikke så snart var aftalegrundlaget for lærernes 
overgang til kommunal ansættelse på fremtidige 
overenskomstvilkår på plads, før en række af de ek
sisterende pensionsselskaber og kasser henvendte 

[  e t a b l e r i n g e n  1 9 9 3 - 9 4  ]

Forhistorien til Lærernes Pension

To Verdener  
mødes
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sig til lC/dlF’s formand, Martin rømer, for at tilbyde et samarbejde om 
lærernes pension. det var klart for lærernes organisationer, at det ville 
blive vanskeligt at etablere en selvstændig pensionskasse fra begyn
delsen, hvor der kun ville være et relativt lille antal lærere, der ville være 
omfattet. For de etablerede pensionsordninger så man derimod, at et 
samarbejde på sigt ville omfatte mindst 50.000 lærere, hvilket ville være 
en ganske god forretning. som et eksempel på interessen kan nævnes, 
at mens aftalen om lærernes overgang til kommunal ansættelse blev 
underskrevet den 27. marts 1992, så havde man allerede den 25. marts 
modtaget en telefax fra pFA pension (pFA) om, hvad man her kunne 
tilbyde lærerne i en obligatorisk kollektiv pensionsordning.

der blev holdt en række møder med de interesserede pensionsselska
ber og kasser, bl.a. med direktør André lublin fra pFA og direktør Bent 
nyløkke Jørgensen fra pKA. det var to forskellige forretningsmodeller, der 
her var repræsenteret, nemlig en ordning i form af et aktieselskab og en 
ordning i form af pensionskasser. 

det endelige valg faldt på et samarbejde med pFA. det valg var der flere 
grunde til. For det første var vurderingen, at man med et samarbejde 
med pFA om et livsforsikringsaktieselskab ville få den største indflydel
se, bl.a. i kraft af at kunne besætte formandsposten i selskabet. 

pKA er et administrationsselskab bestående af en række pensionskasser 
på sundhedsområdet, hvoraf pensionskassen for sygeplejersker var (og 
er) langt den største. 

Formanden for dansk sygeplejeråd (dsr), Kirsten stallknecht var næst
formand i pKA, hvor formandsposten i lighed med øvrige pensionskas
ser blev varetaget af arbejdsgiversiden. et samarbejde med pKA ville 
indebære, at lærerne i pKAfællesskabet ville få en pensionskasse på 
linje med de øvrige kasser, og det blev klart fra pKA’s side tilkendegivet, 
at formanden for lC/dlF, Martin rømer, ikke kunne påregne at erstatte 
Kirsten stallknecht på næstformandsposten i pKA. når dertil lægges, at 
man i dlF var fuldt ud vidende om, at Kirsten stallknecht havde udøvet 
en endog meget aktiv lobbyvirksomhed over for Kl for at forhindre, at 
lærerne fik en højere pensionsprocent end 12 ved overgangen til kommu
nal ansættelse, var valget af pFA næsten givet på forhånd.
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samarbejde med Pfa
den 27. januar 1993 om eftermiddagen mødtes 
pFA og lC/dlF i lC’s ejendom i løngangsstræde 
i København med henblik på at opnå enighed om 
en aftale for administration af lærerorganisatio
nernes pensionsordning. pFA var repræsenteret af 
direktørerne André lublin og Andreas Kühle, lC/dlF 
var repræsenteret af lC’s sekretariatschef Max hau
gaard nielsen og dlF’s sekretariatschef hans ole 
Frostholm. Forhandlingerne foregik på den måde, at 
pFA blev placeret på 4. sal i bygningen, mens lærer
repræsentanterne slog sig ned på 3. sal. I et sidelo

kale på 3. sal var der, uden pFA’s vidende, placeret et 
pensionsrådgivningsfirma, som lC/dlF havde hyret 
til at bistå sig med de aktuarmæssige og matema
tiske beregninger, der måtte være brug for. efter 
en række forhandlingsrunder, kunne man sidst på 
eftermiddagen mødes og over et glas konstatere, at 
man var enige om hovedlinjerne for en aftale.

Forhandlingsforløbet var kendetegnet ved, at det 
var to forskellige forhandlingskulturer, der her mød
tes. I forsikringsverdenen var man tilsyneladende 
vant til, at når man var enige om beregningerne, så 

k a P i T e l  1
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var resultatet givet, mens lærerrepræsentanterne 
fra overenskomstforhandlingerne var vant til, at 
ganske vist var der et grundlag af beregninger, 
men derudover pressede man på for at skabe et så 
gunstigt forhandlingsresultat som muligt. At man 
også fra pFA’s side havde følt sig udsat for et vist 
pres, fremgik af, at lublin efterfølgende jævnligt, 
når han mødte haugaard og Frostholm, med et glimt 
i øjet beskrev dem som ”røvere, der havde presset 
citronen til det sidste”. og noget havde han at have 
sin karakteristik i. det blev nemlig hurtigt klart for 
lærerrepræsentanterne, at ”størrelse” især for lublin 
betød noget, og ved at få lærernes pension med i 
pFA ville det styrke pFA i kampen om at være det 
største kommercielle pensionsselskab i danmark. 
det blev selvfølgelig udnyttet i forhandlingerne.

på baggrund af det opnåede resultat den 27. januar 
blev aftalen udformet og underskrevet af henholds
vis pFA og lC den 12. februar 1993. herefter kunne 
rugbrødsarbejdet med at etablere lærerens pension 
og udarbejde en egentlig administrationsaftale 
gå i gang. lærernes pension blev etableret som et 
datter selskab af pFA med en aktiekapital på 100 
mio. kr., hvoraf pFA tegnede 51% og lærerorganisa
tionerne 49%. de deltagende lærerorganisationer 
(danmarks lærerforening, Københavns lærerfor
ening, landsforeningen af voksen og Ungdoms
undervisere, landssammenslutningen af lærere ved 
Arbejdsmarkedsuddannelserne og speciallærer
foreningen af 1981) oprettede samtidig et holding
selskab, lpA holding A/s, med en aktiekapital på 
49 mio. kr., hvoraf danmarks lærerforening som 
langt den største organisation indskød hovedpar
ten. nogle vil måske undre sig over, hvor A’et i lpA 
kommer fra. det skyldes, at navnet lp holding i for
vejen var optaget i selskabsregisteret, hvorfor man 
simpelthen satte et ikkebetydningsbærende  
A ind i navnet. 

I lC/dlF var det synspunktet, at arbejdsgiverne 
skulle ansvarliggøres ved at tegne aktier i holding
selskabet. det blev derfor aftalt, at de kommunale 
parter skulle tegne aktier for i alt 70.000 kr. og 
indtræde i bestyrelsen for holding. som et kuriosum 
kan nævnes, at de kommunale parter først effek
tuerede købet i 1998 og først efter, at direktøren 
i holding havde skrevet til dem og foreslået, at 
aftalen om købet blev ophævet.

det første år
den 31. marts 1993 blev såvel lærernes pension som 
lpA holding A/s stiftet, og denne dato er således 
lærernes pensions officielle ”fødselsdag”. den 
første bestyrelse kom til at bestå af 15 personer 
repræsenterende de deltagende lærerorganisationer, 
de kommunale og amtskommunale arbejdsgivere og 
pFA. herudover var der på daværende tidspunkt et 
lovkrav om, at der skulle være en offentlig repræ
sentant i bestyrelsen. lC/dlF’s formand, Martin 
rømer, blev formand og Kl’s formand, borgmester 
thorkild simonsen, blev næstformand. At også Kl’s 
næstformand, borgmester evan Jensen, indtrådte 
i bestyrelsen er et ganske godt tegn på, hvor stor 
vægt man i Kl lagde på at have fået denne nye 
medarbejdergruppe i kommunerne. Af pFA’s 3 be
styrelsesposter besatte direktørparret André lublin 
og Andreas Kühle de to, og disse udgjorde også den 
første direktion i lærernes pension. holdingsel
skabets bestyrelse skulle i princippet bestå af de 
samme personer fra arbejdsgiver og arbejdstager
siden, som sad lærernes pensions i bestyrelse, men 
som ovenfor nævnt indtrådte arbejdsgiversiden 
først i 1998. direktionen i holding blev varetaget 
af dlF’s sekretariatschef, hans ole Frostholm – en 
post som han besad indtil lpA holding ved en fusion 
med lærernes pension i 2012 de facto blev nedlagt. 
på det tidspunkt var holding blevet overflødiggjort 
ved den senere omtalte ”skilsmisse” fra pFA. 

k a P i T e l  1
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det var aftalt, at lærerorganisationerne skulle besætte flertallet af 
bestyrelsesposterne i både holdingselskabet og i lærernes pension, og 
samtidig sad de på langt hovedparten af aktierne i holdingselskabet. I de 
aktionæroverenskomster, der blev indgået i både lpAholding og lærer
nes pension, blev der derfor indsat nogle garantier for både de kom
munale arbejdsgivere og pFA. det blev bestemt, at såvel investerings
strategien som etablering af datterselskaber krævede enighed mellem 
lærerorganisationerne og arbejdsgiversiden. der blev endvidere i begge 
aktionæroverenskomster indsat bestemmelser om omsætteligheden af 
aktierne, som i realiteten betød, at aktierne kun kunne handles inden for 
den oprindelige aktionærkreds og til en på forhånd aftalt pris, ligesom 
det blev sikret, at holding i givet fald havde en forpligtelse til at kunne 
købe pFA’s aktier. endelig blev det bestemt, at der kun kunne udbetales 
udbytte i lærernes pension ved fuld enighed i bestyrelsen.

Fra starten var det besluttet, at der ikke skulle være honorar til bestyrel
sen i lærernes pension (og holding), hvilket stadig er tilfældet, bortset 
fra de senere tilkomne særligt sagkyndige i bestyrelsen. spørgsmålet 
om honorar har været rejst enkelte gange i bestyrelsen, som regel fra 
arbejdsgiverside, men er altid blevet afvist af et stort flertal. dette er et 
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ganske godt udtryk for det fokus, der i alle 25 år har 
været på omkostningssiden i lærernes pension.

ved udgangen af det første regnskabsår havde 
9.700 lærere en pensionsordning i selskabet og 
regnskabet viste en formue på 293 mio.kr. sammen
lignet med de tilsvarende tal for 2017 på 142.618 og 
97,3 mia.kr. viser det den forrygende udvikling,  
lærernes pension har gennemgået – en udvikling, 
som forfatteren af nærværende afsnit godt tør 
betegne som en succeshistorie. 

debat om unisex og 93-gruppen
Men selvom den selskabsmæssige konstruktion nu 
var på plads var alt, især i lærerorganisationerne, 
ikke fryd og gammen omkring pensionsspørgs
målet. Især to spørgsmål pressede sig på, nemlig 
spørgsmålet om Unisex, der især blev drøftet i dlF’s 
hovedstyrelse, og spørgsmålet om den såkaldte 
93gruppes pensionsvilkår, der blev diskuteret bredt 
i lærerkredse. Mens problemstillingen omkring Uni
sex forholdsvis hurtigt fandt en løsning, fortsatte 
diskussionen om 93gruppens vilkår på trods af flere 
forsøg på en løsning langt op i det nye årtusinde, og 
spørgsmålet dukker stadig lejlighedsvis op.

unisex
statistisk set lever kvinder længere end mænd, men 
har en højere risiko for at blive invalide inden alders
pensionering. det betyder at en invalidepension er 
dyrere for kvinder, mens den højere dødelighed for 
mænd betyder, at en ægtefællepension er dyrere for 
dem (og som et kuriosum er mænd i gennemsnit gift 
med en kvinde der er 34 år yngre, hvilket yderligere 
fordyrer en mands ægtefælledækning). 

Alt i alt betyder disse forskelle, at mænd og kvinders 
alderspension bliver forskellige. disse forskelle i 
pensionsydelser kunne elimineres ved at tegne 

pensionsordningen på et såkaldt unisexgrundlag. 
Imidlertid ville de regler, der på dette tidspunkt var 
gældende for et unisexgrundlag betyde, at alders
pensionen for både mænd og kvinder ville blive 
lavere end en pensionsordning på et kønsspecifikt 
grundlag. derfor havde lC/dlF i aftalen med pFA 
fravalgt en ordning på et unisexgrundlag.

Fravalget af unisexgrundlaget havde som nævnt 
den konsekvens, at pensionsydelserne til mænd 
og kvinder ville blive forskellige. det var der stor 
utilfredshed med i dlF’s hovedstyrelse, og pFA’s 
matematiske direktør Andres Kühle måtte på indtil 
flere hovedstyrelsesmøder forklare, hvorfor en ord
ning på et kønsspecifikt grundlag ville give en højere 
alderspension for både mænd og kvinder end en 
ordning på et unisexgrundlag. også vanskeligheder
ne i at få udarbejdet og specielt at få Finanstilsynet 
til at godkende et særligt grundlag, der kunne tage 
højde for at ægtefællepensionen var billigere for 
kvinder og invalidepensionen billigere for mænd, og 
dermed give ydelser, der var højere end ydelserne på 
et unisexgrundlag, blev intenst diskuteret på disse 
hovedstyrelsesmøder. 

Kühle blev sendt hjem for at finde en løsning på 
problemet, hvilket også lykkedes. ved at fastsætte 
ægtefællepensionen til 57% kunne man sikre en ens 
alderspension til mænd og kvinder. på trods af det 
pres han havde været udsat for, gav Kühle efterføl
gende udtryk for, at det havde været forfriskende at 
diskutere med en gruppe, der ikke bare tog Finanstil
synets regler for givet.

93-gruppens pensionsvilkår
ved lærernes overgang til kommunal ansættelse 
i 1993 bestod lærergruppen af en stor gruppe af 
tjenestemandsansatte lærere, en gruppe timelærere 
m.fl. og en gruppe løsere ansatte. timelærere m.fl. 
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havde en tjenestemandslignende pension, mens 
en del af de løsere ansatte lærere havde et tilsagn 
om, at de kunne få deres ansættelse fra 1. april 1990 
medregnet, hvis de senere blev ansat i en stilling 
med pensionsret. ved overgangen den 1. april 1993 
blev tjenestemændene overflyttet som kommunale 
tjenestemænd på samme vilkår, herunder pension, 
som hidtil. de øvrige lærere og fremtidige ansatte 
blev ansat efter en overenskomst, hvortil der skulle 
knyttes en pensionsordning. 

Gruppen af timelærerne m.fl. kunne få konverte
ret deres pension efter de regler, som gælder, hvis 
en tjenestemand vil have sin pension gjort op, og 
beløbet overført til lærernes pension. de kunne 
også vælge at beholde deres hidtil optjente pension 
som en opsat pension. en del timelærere havde ikke 
været ansat i de tre år, der skulle til, før man var 
berettiget til pension. de fik beregnet en kompen
sation for de år og måneder, de havde været ansat, 
og beløbet blev indsat på deres konto i lærernes 
pension. derimod ville gruppen af løsere ansatte 
ikke få kompensation for tilsagnet om at få tidligere 
ansættelse medregnet ved en senere ansættelse i 
en stilling med pensionsret.

I de følgende år rejste der sig en omfattende kritik 
af pensionsvilkårene for de grupper, der ikke var 
tjenestemandsansatte. et hovedkritikpunkt var, at 
gruppen af timelærere m.fl., der havde en tjeneste
mandslignende pensionsordning, burde have være 
overført på en måde, så de havde bevaret denne 

pensionsordning. der var endvidere kritik af, at man 
ved opgørelsen af den hidtidige optjente pension 
havde mistet nogle måneders pensionsbidrag, fordi 
man efter reglerne alene regner med hele pensions
år, mens overskydende måneder bortfalder. og, ef
terhånden som pensionsprocenten hen ad vejen blev 
hævet, også den problemstilling, at timelærerne og 
andre i starten fik en pensionsindbetaling på 12 % af 
lønnen. det medførte, at denne gruppe havde udsigt 
til en relativt lavere pension end de, der senere blev 
overenskomstansat med et højere pensionsbidrag. 
og endelig var der kritik af de pensionsvilkår, grup
pen af løsere ansatte fik ved overgangen. 

I de følgende år forsøgte lC ved overenskomstfor
handlingerne på forskellig vis at løse de rejste pro
blemstillinger, uden at det dog fik debatten til at for
stumme. ved overenskomstforhandlingerne i 2002 
blev det aftalt, at de mistede måneder for både de 
tidligere timelærere m.fl. og de løsere ansatte blev 
kompenseret med et engangsbeløb, der blev indsat 
på deres pensionskonto i lærernes pension.

ved overenskomstforhandlingerne i 2005 var en 
forbedring af 93gruppens pensionsvilkår højt 
prioriteret fra lC’s side, og det lykkedes at aftale, at 
gruppen fik en 2,5% forhøjelse oven i den til enhver 
gældende indbetalingsprocent. således er indbe
talingsprocenten for 93gruppen i dag 19,8 mod 
den almindelige procent på 17,3. desuden blev det 
aftalt, at gruppen ville få indbetalt et engangsbeløb 
til pensionsordningen. oven på dette resultat var 
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konklusionen i lC, at det næppe ville være muligt at 
aftale yderligere forbedringer af 93gruppens pensi
onsvilkår, uden at dette dog har fået diskussionen til 
fuldstændigt at forstumme.

lærernes Pension etablerer egen direktion
pFA’s direktørduo André lublin og Andreas Kühle 
blev som tidligere nævnt ved etableringen indsat 
som selskabets direktion, men det var fra starten 
meningen, at der skulle ansættes en egen direk
tion. I maj 1994 blev stillingen som adm. direktør 
i lærernes pension opslået. der blev nedsat et 
ansættelsesudvalg, der kom til at bestå af forman
den og næstformanden for lC/dlF, Jørn Øster gaard 
(formand i lærernes pension) og Anni herfort 
Andersen, direktør Andrè lublin og Kl’s formand 
borgmester thorkild simonsen (næstformand i sel
skabet). I aktionæroverenskomsten i lærernes pen
sion var det bestemt, at ansættelse af en direktør i 
lærernes pension kunne besluttes af de af holding 
udpegede bestyrelsesmedlemmer. Fra thorkild 
simonsens side blev det tilkendegivet, at man ville 
overlade beslutningen til lærerrepræsentanterne. 
pFA havde samme holdning som Kl, og det skyldtes 
formentlig, at man havde luret, at der i lærerorga
nisationerne var tanker om at få placeret lC/dlF ś 
afgåede formand, Martin rømer, i stillingen, hvilket 
dog aldrig blev aktuelt. 

I begyndelsen af september 1994 blev det offentlig
gjort, at paul Brünicheolsen skulle tiltræde stillin
gen som administrerende direktør pr. 1. januar 1995. 
han var lic.polit. og kom fra en stilling som direktør 
for Ingeniørsammenslutningens pensionskasse, 
som var pensionskasse for teknikumingeniører. Før 
det havde han som centralt placeret embedsmand 
i Arbejdsministeriet været med i de trepartsfor
handlinger i 1988, der senere førte til udbredelsen 
af arbejdsmarkedspensionsordninger på den del af 

arbejdsmarkedet, der ikke var dækket af pensions
ordninger. et pensionssystem, som 25 år senere i 
internationale undersøgelser gentagne gange blev 
betegnet som verdens bedste pensionssystem.

I forbindelsen med ansættelsen stillede paul 
Brünicheolsen krav om, at han fysisk fik kontor i 
pFA’s domicil i Marina park på Østerbro. For som 
han selv sagde, ”så var det alligevel ham, der skulle 
i vestre Fængsel”, fordi han havde ansvaret. det 
havde ikke været pFA’s direktions tanke. Meningen 
var, at den administrerende direktør skulle sidde for 
sig selv, så han ikke blandede sig for meget i den 
daglige administration. lublin mente ganske rigtigt, 
at var kemien ikke i orden, kunne det gå gruelig galt 
med en selvstændig direktør i Marina park, men paul 
Brünicheolsen vurderede, at det skulle nok gå, og 
det kom det også til. Med årene blev der skabt et 
frugtbart og tillidsfuldt samarbejde. det siger ikke 
så lidt, for paul Brünicheolsen var den eneste per
son i Marina park, som den magtfulde André lublin 
ikke kunne bestemme over.
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f
ra starten i januar 1995 var der kun to 
ansatte i lærernes pension, den admi
nistrerende direktør og en direktions
sekretær. Andreas Kühle var anmeldt til 

Finanstilsynet som ansvarshavende aktuar. der var 
dog etableret en afdeling i pFA, som bl.a. tog sig 
af henvendelser fra medlemmerne. Chef for denne 
afdeling var cand.act. steen schouenborg, som i 
1993 var blevet ansat i pFA netop for at tage sig af 
betjeningen af lærernes pension. han afløste i 1997 
Andreas Kühle som ansvarshavende aktuar, blev i 
2004 fuldtidsansat i lærernes pension og i 2008 
udnævnt til forsikringsdirektør.

ved udgangen af 1994 var formuen på 900 mio.
kr. fordelt på 16.700 medlemmer. det lå imidlertid 
allerede fra starten i kortene, at selskabet ville vokse 
betragteligt både med hensyn til formue og antal 
medlemmer. den nye direktion satte derfor sammen 
med bestyrelsen fra starten adskillige skibe i søen.

medlemsfora
Med forventeligt med tiden over 100.000 medlem
mer, var det spørgsmålet, hvordan man kunne sikre 
medlemmerne medindflydelse på de centrale dele af 
pensionsordningen. Juridisk lå ansvaret ifølge loven 
hos bestyrelse og direktion, men selv med en udvi
delse af den dengang 16 mand store bestyrelse med 

nogle direkte medlemsvalgte, var det spørgsmålet, 
om det ville give reel medindflydelse. 

paul Brünicheolsen forslog derfor bestyrelsen, 
delvis inspireret af pensams brugergrupper, at der 
blev oprettet to medlemsfora valgt ved urafstem
ning af og blandt medlemmerne. de skulle have 
medindflydelse på de overordnede investeringsprin
cipper og på udformningen af pensionsordningen. Af 
praktiske årsager blev der etableret to fora hver på 
25 medlemmer; ét for medlemmer vest for store
bælt og ét for medlemmer øst for storebælt (vi er 
før storebæltsbroens åbning), senere udvidet med 
medlemmer i Grønland, da de fik pensionsordning i 
selskabet. 

Medlemsforaene kunne selv bestemme, hvor ofte 
de ville mødes og hvilke emner, der skulle disku
teres. selskabet stillede krav om, at sekretariatet 
kunne deltage på møderne, men det blev hurtigt 
en helt naturlig del af foraenes arbejde. For at sikre 
kontakten mellem bestyrelse og medlemsfora blev 
der etableret et årsmøde, hvor man mødtes over et 
tema valgt af foraene, og hvor der blev aflagt beret
ning fra bestyrelse og fora. Årsmøderne afholdes 
skiftevis øst og vest for storebælt og var fra starten 
en stor succes.

[  d e  f ø r s t e  å r  1 9 9 5 - 2 0 0 0  ]

mulighederne 
udfoldes
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det første valg til medlemsforaene blev afholdt i foråret 1996. her 
stillede mere end 25 kandidater op til Medlemsforum vest, og der blev 
derfor afholdt urafstemning. Blandt de valgte var en ung lærer fra hjør
ring, lars Busk hansen, som efterfølgende blev valgt som formand for 
Medlemsforum vest, en post han bestred indtil han i 2008, som medlem 
af danmarks lærerforenings hovedstyrelse, blev indvalgt i lærernes 
pensions bestyrelse. Kredsformand Flemming ernst var mangeårig for
mand for Medlemsforum Øst.

Fra starten blev foraene valgt for to år; det blev senere ændret til hvert  
3. år. der har gennem tiden været en blanding af urafstemninger og 
fredsvalg. ved valget i 2016 blev der holdt urafstemning i begge fora. 
Mere end 10.000 stemte, hvilket gav en valgdeltagelse på lidt over 7%, 
ganske tilfredsstillende for denne type af afstemninger. Glædeligt var det 
også, at afstemningen førte til, at der blev valgt 24 kvinder og 26 mænd, 
og med årene er andelen af yngre lærere også steget. de første med
lemsfora var ellers præget af stor overrepræsentation af mænd, specielt 
i Medlemsforum vest. til gengæld har der fra starten været en god 
spredning imellem ”menige” lærere, tillidsrepræsentanter og medlemmer 
af lærerforeningernes ledende organer mv.

Medlemsforaene har været og er en stor succes og et vigtigt aktiv for 
lærernes pension. via dialogen med medlemsforaene har både sekreta
riatet og bestyrelsen en god fornemmelse for lærernes ønsker til deres 
pensionsordning, og mange nye ideer er blevet prøvet af i dialogen med 
medlemsforaene.

medlemsblad, hjemmeside og Pensionsinfo
en del af kommunikationen med medlemmerne har været det medlems
blad, der første gang udkom i marts 1996 som en lille 4siders pamflet 
under navnet ”nyt fra lærernes pension”. navnet ændredes i 2010 til lyd
navnet ”[pan’sjo’n]” og er med tiden kommet op på 24 sider. det sendes 
fortsat ud til medlemmerne to gange årligt.

den teknologiske udvikling har gjort, at en stadig større del af kommuni
kationen med medlemmerne sker digitalt. lærernes pension var blandt 
de første pensionsselskaber, der ”gik på internettet”. det skete den 1. maj 
1999. det gav en helt ny mulighed for, at medlemmerne hurtigt kunne 
hente information om egne pensionsforhold samt kontakte lærernes 

pension
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pension via email. der blev også fra starten åbnet 
op for, at arbejdsgiverne kunne indhente information 
om indbetalingerne på ansattes pensionsordninger.

Året efter etableredes pensionsInfo, et samarbejde 
mellem en række pensionsselskaber, herunder 
lærernes pension, og flere ministerier. Med tiden er 
stort set alle pensionsinstitutter og pengeinstitutter 
kommet med og leverer informationer til pensions
Info. det giver den enkelte borger mulighed for hur
tigt at få et overblik over egne pensionsordninger, et 
felt hvor danmark er ”state of the art”. desværre er 
det endnu ikke muligt for lærere med opsat tjene
stemandspension at se oplysninger på pensionsInfo 
om størrelsen af denne pension.

PlusPension og samliv
I 1995 fik lærernes pension via et særligt udtræk af 
danmarks statistiks registre foretaget en analyse, 
der viste, at en højere andel af lærerne sparede 
supplerende op til pension – halvdelen i forhold til en 
trediedel blandt alle lønmodtagere – og at de, som 
gjorde det, også sparede mere op end gennemsnits
danskeren. her var grundlaget for den supplerende 
pensionsopsparing, pluspension; en mulighed for 
læreren og dennes husstand at spare supplerende op 
på en kapital eller ratepension med samme forrent
ning som på de overenskomstbaserede ordninger. 
pluspension er senere blevet udbygget, og i 2017 var 
der over 3.000 ordninger.

pluspension blev skabt med samme udgangspunkt 
som de overenskomstbaserede ordninger, nemlig 
at det skulle være enkelt og overskueligt. parallelt 
med etableringen blev det undersøgt, om der i et 
samarbejde med lærerstandens Brandforsikring 
(lB) kunne skabes yderligere tilbud for dem, som 
ville have noget mere skræddersyet. lB havde i 
1992 stiftet samarbejdende liv&pension A/s, og 

lærernes pension overvejede at indgå i et tættere 
samarbejde med lB herom. det skete under arbejds
titlen samliv. Undersøgelserne af bæredygtigheden 
af det langsigtede forretningsgrundlag førte dog til, 
at lærernes pensions bestyrelse valgte ikke at indgå 
i et samarbejde. selskabet blev i 2001 overtaget af 
Alm. Brand Forsikring – da var den årlige præmieind
tægt kun nået op på 20 mio.kr.

etisk kodeks
I 1995 fik shell af den britiske regering godkendt 
planer om at sænke en udtjent olieplatform, Brent 
spar, i nordsøen i stedet for at demontere den på 
land. det mødte stor offentlig modstand pga. af 
frygt for forurening, selv om shell argumenterede 
for, at det var den mest miljørigtige måde at blive af 
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med platformen på. Greenpeace lavede aktioner, og 
der blev arbejdet for boykot af shell. det var et af de 
første eksempler på, at offentlig kritik af virksomhe
ders håndtering af miljøspørgsmål påvirker investe
ringerne i samme.

Brent sparsagen var også medvirkende til, at 
lærernes pension i eftersommeren 1996 som det 
første pensionsselskab formulerede en etisk kodeks 
for investeringerne. efter debat i de to nyoprettede 
medlemsfora blev kodeksen endeligt vedtaget i 
foråret 1997. pFA var blevet inspireret af lærernes 
pensions arbejde med etisk kodeks og udarbejdede 

parallelt en lignende etisk kodeks. den etiske kodeks 
tages op til drøftelse i bestyrelse og medlemsfora 
hvert andet år, hvilket senest skete i 2017. Grund
laget er uændret, men gennem årene er kodeksen 
blevet præciseret og nye områder som fx arbejdsta
gerrettigheder, korruption og eksklusion af tobak og 
kul m.m. er kommet til. 

Ym 99 – udgangspunktet forlades
da lærerne begyndte at blive overenskomstan
satte, og lærernes pension dermed blev dannet, 
havde lærerne i mange år været vant til at have en 
tjenestemandspensionsordning (evt. en såkaldt 
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”tjenestemandslignende pension”). det var derfor 
det naturlige udgangspunkt, da det første ydelses
mønster, dvs. indholdet i pensionsordningen, i daglig 
jargon YM 93, skulle fastlægges.

en af fordelene ved de fagspecifikke pensionsord
ninger, der er etableret i selvstændige pensions
selskaber, er netop, at de i højere grad kan tilpasses 
faggruppens ønsker og behov.

en af de nye medlemsforas første større opga
ver blev i 1997 at drøfte tilpasninger i YM 93. det 
indeholdt, ud over en livsvarig alderspension og 
invalidepension, en livsvarig ægtefællepension på 
57 % af alderspensionen og en børnepension (indtil 
barnets fyldte 19. år) på 10% af alderspensionen. det 
”skæve” tal 57 skyldtes som tidligere nævnt diskus
sionen om ”unisex”.

det var småt med valgmuligheder i YM 93. eneste 
mulighed var ved optagelsen i lærernes pension at 
kunne fravælge en kapitalpension på 2 års alders
pension for at få en modsvarende forhøjelse af den 
livsvarige pension.

Medlemsforaene havde fire ønsker til det nye 
ydelsesmønster, som da det blev indført pr. 1. januar 
1999  kom til at hedde YM 99:

•	 En	styrkelse	af	alderspensionen
•	 En	mere	”moderne”	ægtefællepension
•	 Prioritering	af	børnepensionen
•	 	Få	men	relevante	valgmuligheder,	helst	i	situationen

Ønsket om en styrkelse af alderspensionen havde 
baggrund i, at en alderspension i overenskomstpen
sionen i lærernes pension ikke kunne matche en 
tjenestemandspension, jf. debatten i ”93gruppen”.

Ønskerne blev opfyldt. Ægtefællepensionen, der 
også kunne omfatte samlevere, blev sat ned til 
40%, og den efterladte kunne vælge at få den ud 
som en 10årig ”omstillingspension”, der så var til
svarende højere. Børnepensionen blev hævet til 25% 
og løb nu indtil barnets fyldte 21. år. var der ingen 
ægtefælle eller samlever, blev der i stedet udbetalt 
et beløb svarende til ét års alderspension. det tilgo
deså bl.a. enlige forsørgere.

da den nye ægtefælledækning var billigere end den 
livsvarige i YM 93, blev pengene brugt til en højere 
alderspension. det blev understøttet af, at der blev 
givet mulighed for, at medlemmet i pensionerings
situationen kunne vælge at få en højere pension 
som 6265 årige mod en tilsvarende lavere pension 
efter alder 65. de 62 år var valgt, fordi det på det 
tidspunkt var den typiske alder for at gå på efterløn.
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Alle medlemmer optaget efter 1. januar 1999 kom på 
YM 99, mens de eksisterende medlemmer i foråret 
1999 fik mulighed for at vælge sig over på den ny 
pensionsordning. det valgte 6.600 medlemmer eller 
knap hver fjerde.

investeringsuniverset udbredes
da lærernes pension i 1995 fik sin egen direktion var 
investeringsstrategien meget simpel: en lille portion 
danske aktier og ellers danske realkreditobligationer 

og indeksobligationer. som det første etableredes 
en portefølje af globale aktier, en såkaldt indekspor
tefølje, hvor aktierne er bredt sammensat og passivt 
forvaltet af hensyn til omkostningerne. Aftalen blev 
indgået med Unibank, og i dag 23 år efter, nu med 
nordea, er denne indeksportefølje stadig rygraden 
i de udenlandske aktieinvesteringer. porteføljen 
var ved udgangen af 2017 vokset til 9 mia.kr. fra de 
oprindelige 50 mio.kr.
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I 1999 begyndte lærernes pension som et af de 
første danske pensionsselskaber at investere i 
udenlandske obligationer. I starten var omfanget 
begrænset til 10% af de samlede obligationsinveste
ringer. 18 år senere var denne andel steget til 53%, 
bl.a. som følge af, at der fra år 2000 også investeres 
i udenlandske kreditobligationer (Investment Grade, 
high Yield og emerging Markets), som ved udgangen 
af 2017 udgjorde 16,5 mia.kr.

en af de aktivgrupper, der særligt har karakterise
ret lærernes pension, er skovinvesteringer. ved 
udgangen af 2017 udgjorde skovinvesteringerne 4% 
af de samlede investeringer. skovinvesteringerne 
er hovedsagelig foretaget i UsA, sydamerika og 
oceanien (Australien og new Zealand), men der er 
også mindre investeringer i Mellemamerika, Afrika 
og Asien. efter finanskrisen har afkastene været 
beskedne, og lærernes pension foretager i øje

blikket kun få investeringer i nye skovfonde. Alle 
skovinvesteringer er siden starten i 1999 sket i tæt 
samarbejde med International Woodland Company, 
et dansk rådgivningsfirma, der gennem en årrække 
har opbygget internationalt anerkendte rådgivnings
kompetencer.

de første investeringer i kapitalfonde (private 
equity) skete forsigtigt i 1999, og ejendomsinveste
ringerne indledtes også omkring årtusindeskiftet. 
den første udenlandske ejendomsinvestering skete i 
1999 i en fond, der koncentrerer sig om butiks centre 
i sverige, Belgien, Frankrig og Italien. lærernes 
pension er fortsat investeret i fonden med et beløb 
på over 450 mio.kr. Alle de udenlandske ejendoms
investeringer, der ved udgangen af 2017 var kommet 
op på 2,2 mia.kr., sker via fonde, mens de danske 
ejendomsinvesteringer, der alene udgøres af bo
ligejendomme, sker ved direkte investeringer. det 

Antal medlemmer, ultimo 2008-2017
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drejer sig om boligejendomme i København (Islands 
Brygge, Amager strandpark og ny ellebjerg), Aarhus 
(emiliedalen og Kalmarparken) og igangværende 
byggerier i Aalborg og nørresundby. I den gældende 
investeringsstrategi er det målet, at ejendomme 
skal udgøre 7% af de samlede investeringer.

nye lærergrupper kommer med  
og pensionsbidraget stiger
ved etableringen i 1993 betjente lærernes pension 
lærere på folkeskoleområdet mv. samt lærerne ved 
voksen og ungdomsundervisning, herunder arbejds
markedsuddannelserne. det lå dog i kortene, at også 
de andre lærergrupper, som var dækket af overens
komster mellem lærernes Centralorganisation (lC) 
og de statslige og kommunale arbejdsgivere, skulle 
have pensionsordning i lærernes pension. 

det betød, at lærere på de frie skolers og eftersko
lernes område fra 1995 blev omfattet af pensions
ordninger i lærernes pension. I 1997 kom lærerne 
ved produktionsskolerne med, i 1999 lærerne i 
Grønland og endelig i 2015 de resterende lærere ved 

erhvervsuddannelserne, herunder handelsskolerne. 
hermed har næsten alle lærere med en overens
komstpension under lC’s område pensionsordning i 
lærernes pension.

I 1998 blev tjenestemænd også tilknyttet lærernes 
pension, idet de for en række pensionsgivende til
lægs vedkommende får indbetalt pensionsbidrag til 
en opsparingsordning. ved udgangen af 2017 havde 
15.500 tjenestemænd således ordning i lærernes 
pension. heraf var der indbetalinger på 6.500 ordnin
ger svarende til en årlig præmie på 65 mio.kr.

da de første lærere kom med i 1993 var det typiske 
pensionsbidrag som tidligere nævnt på 12%. efter 
flere forhøjelser aftalt ved overenskomstforhand
linger kom bidraget fra 2006 op på 17,3%, og mange 
lærere supplerer dette ved ekstraindbetalinger via 
overenskomsten. det bringer det typiske pensions
bidrag op på omkring 18%, og lærerne er derfor en 
af de faggrupper, der har den højeste indbetalings
procent.

•  en julefrokostfredag 
rammer en voldsom 
orkan Danmark. Syv 
mennesker bliver dræbt

1 9 9 9

•  Alverdens computere bryder ikke sammen  
på trods af megen frygt for det

•  Vladimir Putin bliver russisk præsident  
(efter Boris jeltsin)

•  Clinton-regeringen åbner GPS-systemet  
for alle – ikke kun USA’s militær

•  Brødrene olsen vinder det europæiske Melodi 
Grand Prix med ’fly on the Wings of love’
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•  nu må bilerne også køre  
over Storebælt - et år efter 

togene fik lov

•  Aqua hitter med ’Barbie Girl’

•  første Harry Potter-bog 
udkommer på dansk - ’Harry 
Potter og De Vises Sten’
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i 
2000 brast den såkaldte ”itboble” efter at ak
tier i virksomheder relateret til itområdet gen
nem flere år var steget kraftigt og kraftigere 
end aktiemarkedet i øvrigt. lærernes pension 

havde i årsrapporten for 1999 udtrykt bekymring 
for det høje kursniveau, og i årsrapporten for 2000 
hedder det ”trods den væsentlige kurskorrektion 
må flere aktiemarkeder stadig vurderes at være højt 
prissat, og mange aktier har et kursniveau, som selv 
ikke meget optimistiske vækstforudsætninger kan 
retfærdiggøre….lærernes pension vil derfor fortsat 
lægge vægt på at sprede risikoen ved at investere 
i et bredt udsnit af aktiver”. det blev der i sandhed 
brug for i 2001!

I september 2000 udsendte Finanstilsynet en ny 
bekendtgørelse om kapitalgrundlag, hvorefter det 
ikke længere var muligt at indregne selskabsskat
teaktivet i basiskapitalen og dermed medvirke 
til at opfylde solvenskravet. I praksis en skat på 
aktiekursfald – en turboskat! pensionsbranchen 
gjorde dette gældende over for Finanstilsynet, der 
dog ikke ønskede at annullere ændringen. reglen 
var formentlig indført for at regulere kommercielle 

pensionsselskaber, der indgik i en finansiel koncern, 
men ramte også lærernes pension, fordi selskabet 
var etableret som livsforsikringsaktieselskab og ikke 
som pensionskasse, jf. kapitel 1.

det fik konsekvenser over sommeren 2001 og efter 
terrorangrebet den 11. september samme år. selska
bets aktiebuffer, der ultimo 1. halvår 2001 var på 31 
% (dvs., at selskabet kunne tåle et isoleret fald i ak
tiekurserne på 31 %), var stort set væk, da aktiekur
serne nåede bunden i slutningen af september. da 
pFA samtidig var i en lignende situation, var der hen 
over den pågældende weekend hektisk aktivitet i 
hovedsædet i Marina park, hvor også lærernes pen
sion boede. paul Brünicheolsen kørte den weekend 
historisk rally i Jylland i sin gamle volvo p 1800, men 
hastede hjem lørdag og mødtes med den ansvars
havende aktuar, steen schouenborg, for at tage 
bestik af situationen. henrik Walther Mogensen, 
i dag lærernes pensions finansdirektør, dengang 
underdirektør i pFA, var ansat som investeringschef, 
men tiltrådte først den 1. januar 2002. han var i øv
rigt i orkanens øje  han sad i subway’en under World 
trade Center, da et af flyene ramte tvillingetårnene!

[  u d f o r d r i n g e r  2 0 0 1 - 2 0 0 3  ]

”Turboskatten” og 11. september

På kanT 
med finans-
TilsyneT
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lærernes pension var i en stor del af efteråret 2001 i 
Finanstilsynets såkaldte ”røde lys”. Aktiemarkeder
ne rettede sig imidlertid senere på året, og afkastet 
for hele 2001 blev på 1,2%. 

truet på livet - de særlige bonushensættelser 
og mødet med Jelved
”turboskatten” var ikke det eneste område, hvor 
Finanstilsynet i 2001 stræbte lærernes pension 
efter livet. I februar 2001 udsendte Finanstilsynet en 
ny kontributionsbekendtgørelse, men tilkendegav 
samtidig, at der ikke var tilsigtet nogen ændringer 
af praksis. Imidlertid fremlagde Finanstilsynet i 
april 2001 et notat om anvendelse af bonusudjæv
ningshensættelser, der fundamentalt ændrede ved 
praksis for anvendelse af overskuddet og ville true 
eksistensgrundlaget for hurtigt voksende arbejds
markedspensionsselskaber som lærernes pension. 
der var tale om, at lærernes pension ville få behov 
for at få tilført meget betydelig kapital udefra, hvis 
væksten ikke hurtigt skulle føre til teknisk insolvens.

da Finanstilsynet ikke var til sinds at ændre hold
ning, så lærernes pension sig nødsaget til i juni 
2001 at henvende sig direkte til økonomiminister 
Marianne Jelved for at gøre opmærksom på den 
uholdbare situation, som de nye regler og krav 
bragte lærernes pension i. Mødet fandt sted den 
22. juni, en dejlig sommerdag, i ministerens mødelo
kale i ved stranden lige overfor Christiansborg. Fra 
lærernes pension deltog bestyrelsesformand Anni 
herfort Andersen, næstformand eigil rasmussen 
og administrerende direktør paul Brünicheolsen. 
Udover at være næstformand i lærernes pension 
var eigil rasmussen borgmester i Gedved kom
mune og formand for Kommunernes landsforening. 
Måske ikke ubelejligt førte regeringen på samme 
tid forhandlinger med kommunerne om næste års 
budgetter! Fra ministeriet deltog, udover ministe

ren, Finanstilsynets direktør henrik Bjerrenielsen. 
departementschef Michael dithmer var taget på 
sommerferie.

Mødet udviklede sig til en lidt heftig diskussion mel
lem henrik Bjerrenielsen og paul Brünicheolsen 
(de to kendte bl.a. hinanden fra trepartsforhand
lingerne om arbejdsmarkedspensioner, se ovenfor, 
hvor tilsynsdirektøren var ansat i lo), hvilket fik 
Anni herfort til at afbryde og sige, at nu måtte de 
to kamphaner stoppe. herefter blev der talt løst og 
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fast om folkeskolen, Marianne Jelved er jo uddannet 
skolelærer, og ministeren afsluttede mødet med at 
sige til henrik Bjerre, at ”den sag må vi se på”. om 
det tilfredsstillede tilsynsdirektøren må stå hen, 
men lærernes pensions delegation gik betryggede 
ud i sommervejret. pensam arbejdede i øvrigt også 
på ”sagen”.

I umiddelbar forlængelse af de kraftige aktiekurs
fald i september 2001 tilkendegav Økonomiministe
riet, at der ville blive fremlagt lovforslag, hvorefter 
skatteaktivet igen kunne indregnes i basiskapitalen. 
efterfølgende viste Finanstilsynet og skattemini
steriet en smidig og åben holdning til at medvirke til 
at få løst forholdene såvel omkring skatteaktiverne 
som omkring pensionssektorens muligheder for 
at opfylde solvenskravene på en hensigtsmæssig 
måde. dette førte bl.a. til muligheden for at opbyg
ning af særlige bonushensættelser.

dét startede lærernes pension med at gøre fra 1. 
januar 2002, og dermed var opbygningen af det 
fremtidige kapitalgrundlag tilsyneladende sikret. 
Glæden holdt dog ikke så længe. I 2002 forberedte 
Finanstilsynet nye betingelser for anvendelse af 
særlige bonushensættelser, der betød at der ikke 
kunne opbygges særlige bonushensættelser, hvis 
investeringsafkastet var negativt, og tilsynet stil
lede også som noget nyt krav om, at opbygningen 
”skulle være aftalt med de forsikrede”. det skabte 
stor usikkerhed omkring anvendelsen af særlige 
bonushensættelser, som først blev afklaret i slut
ningen af 2003. 

formandens ilddåb
I 2002 valgte danmarks lærerforenings formand 
Anni herfort Andersen at træde tilbage og dermed 
skulle lærernes pension også have ny bestyrelses
formand. danmarks lærerforening valgte Anders 

Bondo Christensen som ny formand og dermed også 
ny bestyrelsesformand i lærernes pension.

som det fremgår af det ovenstående, kom den nye 
formand ind i et veritabelt stormvejr.

en departementschef har normalt et skuffepapir 
liggende omhandlende de mest presserende sager, 
hvis nu der pludselig skulle komme et ministerskifte. 
paul Brünicheolsen var forberedt på formands
skiftet og havde derfor til det første møde med den 
nye formand den 11. november 2002 forud sendt 
et notat med titlen ”statusnotat til formanden for 
danmarks lærerforening vedr. lærernes pension”. 
notatet var indledt med et resumé:

”lærernes pension står ligesom resten af pensions
branchen aktuelt i en vanskelig situation. Udvik
lingen på de finansielle markeder har været meget 
negativ i år, men mere vigtigt og bekymrende er 
det, at Finanstilsynets adfærd er blevet stadig mere 
utilregnelig, og at Finanstilsynet i skrivende stund 
er ved at fastlægge regler omkring solvensopbyg
ning m.v., som vil gøre det vanskeligt for arbejds
markedspensionsordninger at fortsætte med den 
nuværende struktur.

hertil kommer, at pFA pension har undergået en del 
forandringer i det sidste års tid. Forandringer, som 
har påvirket samarbejdsfladen mellem lærernes 
pension og pFA pension”.

de diplomatiske vendinger forlades i et ledsagende 
handlingsorienteret notat:

”vanskeliggørelsen af muligheden for opbygning af 
særlige bonushensættelser kan medføre behov for 
tilførsel af ny kapital i form af ansvarlig indskuds
kapital eller ny aktiekapital.
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der er indgået aftale med pFA om tilførsel af 
ansvarlig indskudskapital fra pFA til sikring af 
solvensopbygningen. den ny ledelse i pFA har ikke 
været meget for at vedgå sig aftalen, og nægtede i 
september 2001 at tilføre lærernes pension kapital 
under henvisning til pFA’s problemer.

der kan således blive behov for, måske allerede i år, 
at lpA holding (særlig Fond [dlF’s konfliktfond]) 
tilfører selskabet ansvarlig indskudskapital”.

notatet omhandlede også overvejelser om hurtigst 
muligt at overgå til et ydelsesmønster, der byggede 
på ugaranterede pensioner (for at mindske behovet 
for solvensopbygning), og om at finde en anden 
hovedadministrator end pFA, bl.a. fordi endnu en 
tilsynsfortolkning, her om videregivelse af person
oplysninger i finansielle koncerner, ville umuliggøre 
samarbejdet med pFA, så der var sandelig givet den 
ny formand en ilddåb.

den store usikkerhed omkring de særlige bonushen
sættelser og i øvrigt Finanstilsynets fortolkning af 
andre regnskabsregler (anvendelsen af bonuspoten
tialet på fripolicer) betød, at lærernes pension fra 
2001 og helt ind i 2004 måtte føre en forsigtig 
investeringspolitik til langvarig skade for medlem
mernes pensioner.

lærernes pension har således flere gange i de 25 år, 
selskabet har eksisteret, været i en kritisk situation. 
hver gang på grund af tiltag fra Finanstilsynet. når 
selskabets bestyrelse skal vurdere selskabets risici, 
indgår derfor regulatoriske risici. de er dog, som det 
ses, svære at forudse, bl.a. fordi tilsynet dengang 
som nu har det med at regulere ikke alene via love 
og bekendtgørelser, men også via notater og uudtalt 
”tilsynspraksis”. 

de særlige bonushensættelser lever dog i bedste 
velgående og er en afgørende del af lærernes 
pensions kapitalberedskab. de hedder nu Medlems
kapital og fungerer ved, at 5% af medlemmernes 
pensionsbidrag sættes på en konto til opfyldelse 
af selskabets kapitalkrav. her får medlemmerne en 
ekstraforrentning, bl.a. fordi egenkapitalen har givet 
afkald på sin del af afkastet. det hele tilbagebetales 
som et tillæg til pensionen, der typisk er på 78%. 
Flere andre pensionsselskaber benytter i dag særlige 
bonushensættelser som en del af kapitalgrundlaget.
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e
fter et par hektiske år var kapitalgrundla
get kommet på plads og de fundamentale 
livsbetingelser sikret, men de næste år blev 
så sandelig også begivenhedsrige.

den oprindelige administrationsaftale med pFA var 
blevet genforhandlet et par gange, hver gang med 
småjusteringer og lavere priser. I 2004 skulle aftalen 
igen til forhandling. det blev ikke helt nemme for
handlinger, for lærernes pension pressede endnu en 
gang på for at få lavere priser på pFA’s administra
tion, men forhandlingerne lykkedes, priserne blev 
sat knap 15% ned. 

den ny aftale trådte i kraft den 1. oktober 2004, og 
samtidig udvidedes lærernes pensions eget sekre
tariat fra tre til otte ansatte. sekretariatet overtog 
en række opgaver på kommunikationssiden, ligesom 
investeringsområdet blev styrket, bl.a. med henblik 
på styrkelse af overvågningen af den eksterne por
teføljeforvaltning. 

Mange pensionsselskaber var blevet presset på 
solvensen i kølvandet på itboblen og 11. september, 
så vejene begyndte at skilles; også for lærernes 
pension og pFA. lærernes pension havde fået kapi
talgrundlaget på plads, og drøftelserne i bestyrelse, 
med medlemsforaene og med lC viste, at lærerne 

[  2 0 0 4 - 2 0 0 7  ]
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er til dén tryghed og stabilitet, som en pensions
ordning byggende på gennemsnitsrente giver. pFA 
ville derimod satse ressourcerne på udvikling af 
markedsrenteprodukter, så det bekymrede lærer
nes pension, om pFA kunne understøtte en fortsat 
udvikling af et gennemsnitsrenteprodukt. samtidig 
var lærernes pension ved at blive en gøgeunge. 
præmieindtægten var i 2004 på 2,2 mia.kr., og ved 
udgangen af 2004 var formuen på 16 mia.kr., og der 
var 95.000 medlemmer, så lærernes pension fyldte 
for godt i pFA’s bøger til at bevare modellen med 
en administrationsaftale, hvor der alene blev taget 
løsninger fra pFA’s ”hylder”.

paul Brünicheolsen begyndte derfor så småt at 
forberede formanden på, at administrationsaftalen 
med pFA, der løb til udgangen af 2009, nok blev den 
sidste. det kom dog til at gå hurtigere.

en idé fødes
den 18. oktober 2005 – midt i efterårsferien – holdt 
paul Brünicheolsen en erfafrokost med leif 
Braskrasmussen, administrerende direktør for pBU 
(pensionskassen for Børne og Ungdomspædago
ger). snakken faldt bl.a. på de overvejelser, lærernes 
pension gjorde sig om en kommende revision af YM 
99. pBU gik i lignende overvejelser. en passant – eller 
var det? – nævnte leif Brask, at hvis man havde 
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nogenlunde ens ydelsesmønster måtte der være 
stordriftsfordele i en fælles administration. pBU 
havde på det tidspunkt en administrationsaftale 
med Atp, som pBU også kunne se enden på.

enden på frokosten blev, at de to herrer kiggede sig 
rundt i pensionslandskabet. efter nogle overvejelser 
og sonderinger faldt det naturligt at kontakte pKA’s 
administrerende direktør peter damgaard Jensen: 
pKA havde totaladministration in house, mens 
lærernes pension og pBU havde små sekretariater 
og byggede på udstrakt outsourcing.

den 22. november – årsdagen for mordet på præ
sident Kennedy – mødes de tre administrerende 
direktører for pKA, pBU og lærernes pension over 
en frokost. Kemien er god og hurtigt bliver det 
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Forsikringsdirektør steen schouenborg fra lærernes pension overdrager  til ære for fotografen  en bunke 
medlemssager til medlemsdirektør Maybritt Mørch fra det nye administrationsselskab Forca. skilsmissen fra 
pFA og skiftet til Forca var ikke uden udfordringer, men i store træk lykkedes overgangen uden problemer.

•  Voldsom eksplosion på fyrværkerifa-
brik i Seest ved kolding – en brand-
mand bliver dræbt 

•  Tsunami i Sydøstasien dræber  
titusindvis af mennesker

•  lars larsen får husstandsomdelt sin 
selv biografi ved 25-års jubilæet for 
jysk Senge tøjslager
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•  Dagbladet jyllands-Posten offentliggør  
12 tegninger af profeten Muhammed

•  Prins Christian Valdemar Henri john bliver 
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og kronprinsesse Mary ny dansk tronarving
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•  TV2 news  
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•  Motorvejen til 
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•  kommunalreformen træder i kraft med 
98 nye kommuner og fem regioner

•  Ungdomshuset på jagtvej i københavn 
bliver ryddet af politiet 

•  Bjarne riis indrømmer doping
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Atp, ske i al diskretion. I paul Brünicheolsens mø
dekalender hedder sættemødet den 20. december 
2005 således bare ”plan 2006”.

Internt døbes projektet ”tjørnegård”. leif og paul 
havde gået på tjørnegårdsskolen, en folkeskole i 
Gentofte, hvor peters mor havde været en meget 
værdsat lærer. den lille verden.

Aktuarerne arbejder i januar 2006, og det ser loven
de ud. I starten af februar må paul Brünicheolsen 
imidlertid haste hjem fra en pensionskonference 
i nice, fordi der går rygter om, at henrik heideby, 
pFA’s administrerende direktør, har fået nys om 
planerne. om eftermiddagen den 8. februar 2006 
deltager paul Brünicheolsen først i et ordinært 
møde i lC’s forretningsudvalg, der behændigt nok 
har sammenfald med en stor del af lærernes pensi
ons bestyrelse. Anders Bondo Christensen, som har 
været orienteret om planerne siden oktober, tager 
samtidig kontakt til bestyrelsens næstformand, 
borgmester Bjørn dahl, så arbejdsgiversiden også er 
orienteret. efter mødet tager paul Brünicheolsen 
tilbage til Marina park og orienterer en ikke særligt 
overrasket henrik heideby. Katten er ude af sækken! 
det fælles administrationsselskab Forca, som det 
døbes i foråret 2006, er født.

aftalt, at selskabernes tre ansvarshavende aktuarer 
skal undersøge mulighederne for at opbygge en 
fælles administration med udgangspunkt i pKA’s. 
pKA skulle splittes op, så pKA kom til at bestå af 
et mindre sekretariat à la de to andres, og resten af 
pKA skulle danne grundstammen i et nyt fællesejet 
selskab. Undersøgelsen skulle, af hensyn til pFA og 

Foto: lArs svAnKJÆr

heklahusene, der stod klar til udlejning i 2007, er lærernes pensions første 
boligbyggeri. her blev linjen for de senere byggerier også lagt med brug af 
gode materialer og høj kvalitet i byggeriet. Medlemmer har fortrinsret til 
lejlighederne, og det betyder, at typisk 2025 procent af lejerne er lærere. 
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en svær skilsmisse
det bliver en svær skilsmisse fra pFA, men den 
ender lykkeligt. på et møde senere i februar mellem 
de to selskabers formænd (svend Askær fra pFA) 
og administrerende direktører giver pFA udtryk for 
stor utilfredshed med lærernes pensions skridt. 
Forståeligt nok, og lærernes pension havde også 
foretrukket, at en skilsmisse skulle være sket tæt
tere på administrationsaftalens udløb, men nu var 
vinduet der.

lærernes pension opsiger administrationsaftalen 
med pFA med virkning fra den 1. januar 2008, og det 
meget omfattende arbejde med at flytte lærer
nes pension fra pFA til det nyetablerede Forca kan 
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begynde. det bliver op ad bakke; pFA sætter en 
hurtig ombygning i gang, så lærernes pensions 
sekretariat ikke mere har adgang til pFA’s lokaler, 
og bl.a. bliver medarbejderne smidt ud af pFA’s 
Kunstforening, og der er ikke længere påskeæg 
til uddeling til medarbejderne. sekretariatets fine 
relationer til pFA’s medarbejdere fortsætter, og den 
daglige administration fungerer godt, men sam
arbejdet med pFA’s direktion, som sker via en fast 
mødestruktur, foregår i en spændt og ikke ligefrem 
munter stemning. 

I juni 2007 flytter lærernes pensions sekretariat fra 
Marina park til midlertidige lokaler tæt på Forca. på 
det tidspunkt er det ved at blive kritisk om over
flytningen til Forca kan ske tilfredsstillende, men 
heldigvis skifter pFA’s ledelse hen over sommeren 
holdning; et eksternt konsulenthold fra pA Consul
ting sættes til at gennemføre overflytningen i sam
arbejde med Forca og lærernes pensions sekreta
riat, og det hele kommer heldigvis til at forløbe godt, 
og lærernes pension kommer vel i hus hos Forca.

Afkast og depotrente 2008-2018
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f
orca bliver formelt dannet den 1. september 
2006. Allerede den 1. oktober 2007 bliver 
pBU overflyttet fra Atp, og tre måneder se
nere følger lærernes pension. en impone

rende hurtig implementering. det mærkes da også 
i starten; en del ting er ikke kommet ”helt på plads 
på hylderne”, og først i løbet af 200910 er lærernes 
pension fuldt på plads i Forca.

Ideen bag Forca er for lærernes pension simpel  
(her citeret efter paul Brünicheolsens fremlæggelse 
for lC’s forretningsudvalg den 8. februar 2006, jf. 
ovenfor): 

•	 	Alt	hvad	der	er	stordrift	i,	outsources,	så	stor
driftsfordelene kan høstes

•	 	Kerneforretningen	bliver	i	Lærernes	Pension
•	 	”Arms	length	og	hands	on”;	Forca	skal	drives	for

retningsmæssigt, men med outsourcing af vigtige 
forretningsområder er der brug for ”hands on”

derfor har de tre stifterselskaber hver en tredjedel 
af aktierne, og de administrerende direktører sidder 
i bestyrelsen. det kommer til at fungere rigtig godt. 
Kemien er god, det gælder på alle niveauer, og det 
er vigtigt for stordriften, at Forca og deres kunder 
arbejder tæt sammen om udviklingsprojekter mv.

Fra starten er det tanken, at de tre sekretariater skal 
flytte sammen for at få endnu mere stordrift og for 
at styrke det faglige miljø. det står som en hen
sigtserklæring i aftalegrundlaget, men pKA og pBU 
trækker sig efterfølgende. de tre store faggrupper 
på FtFområdet; pædagogerne, sygeplejerskerne 
og lærerne kender hinanden fra overenskomstfor
handlinger og det øvrige fagforeningssamarbejde, 
og de andre er bange for, at lærerne kommer til at 
dominere.

Forca bliver og er en succeshistorie. via stadigt  
fokus på effektiv drift og et samtidigt højt service

[  u d V i k l i n g e n  t a g e r  f a r t  2 0 0 8 - 2 0 1 8  ]

Forca – en ny spiller

På Vej mod  
100 mia.kr.

•  25-øren udgår som gyldigt  
betalingsmiddel

•  Bryggeriet Carlsberg brygger  
for sidste gang i Valby

2 0 0 8

•  Barack obama tiltræder som  
præsident i USA. og får senere  
på året nobels fredspris

•  Anders fogh rasmussen bliver 
generalsekretær i nATo. lars løkke 
rasmussen bliver statsminister

2 0 0 9
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niveau er Forca blevet en vigtig spiller på pensionsmarkedet, og nye kunder 
som norli pension (skandia) og Industriens pension er kommet til. der er 
dog også et par mindre vellykkede forsøg på udvidelser af kundekredsen.

I 2010 bliver Fsp, Finanssektorens pensionskasse, ny kunde (men ikke 
medejer). det varer kun i få år, og i 2013 flytter Fsp administrationen til 
Ap pension, med hvem man senere fusionerer.

I 2013 gennemføres et langt forhandlingsforløb med Unipension, et 
samarbejde mellem Magistrenes pensionskasse, Arkitekternes pensi
onskasse og pensionskassen for Jordbrugsakademikere og dyrlæger. der 
var tale om, at Unipension skulle være fuldkunde og medejer på samme 
betingelser som de tre oprindelige ejerkunder. det var tanken, men det gik 
anderledes, og efter et meget besynderligt forhandlingsforløb åndede læ
rernes pensions administrerende direktør paul Brünicheolsen lettet op, 
da det hele gik i opløsning i starten af juli 2013. det var nok meget godt, 
at det ikke blev til noget. senere blev Unipension sprængt og de to ”små” 
kasser gik til sampension, mens magistrene blev tilbage på smakkedalen i 
Gentofte, hvor Unipension havde haft domicil.

Ym 08
overgangen til Forca kommer til at ske samtidig med, at lærernes pension 
får sit tredje ydelsesmønster, YM 08. det sker som tidligere i tæt samar

Alle nye medlemmer får automa
tisk den nye ordning, der internt 
hedder YM08, og alle andre får 
mulighed for at skifte til den nye i 
løbet af 2009. en større kampagne 
med masser af 
informationsmate
riale, omvalgsmøder 
og sågar et tebrev 
fik hele 81 procent 
af de berørte med
lemmer til at tage 
stilling. ni ud af ti 
valgte at skifte til 
den nye ordning. 

Foto: rIKKe thorsen

2010 blev også året, hvor lærernes pension  
skiftede til ny visuel identitet. logoet blev 
langt mere nutidigt og seriøst i sit udtryk.
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bejde med de to medlemsfora, og udgangspunktet 
og ønskerne er de samme; en pensionsordning base
ret på gennemsnitsrente og med få, men relevante 
valgmuligheder. også denne gang med et ønske om 
at styrke alderspensionen, dvs. bruge mindre på 
dækning ved død og invaliditet. den ny pensionsord
ning skal også tage højde for de stadige ændringer, 
som lovgiver indfører omkring pensionsopsparing og 
beskatningen heraf.

I YM 08 afskaffes ægtefælledækningen og afløses 
af en dødsfaldspension, der er på halvdelen af alders
pensionen og udbetales i op til 10 år. den udbetales 
til de efterladte således, at papirløst samlevende 
og enlige, herunder enlige forsørgere, får gavn af 
beløbet. Alderspensionen bliver mere fleksibel bl.a. 
med mulighed for at få en højere ydelse i de første 10 
år. YM 08 baserer sig på en 0rente garanti (betinget 
garanteret grundlag med en opgørelsesrente på 0% 
og en omregningsrente på 2,25%).

Alle nye medlemmer efter den 1. januar 2008 får 
den nye ordning, og i efteråret 2009 gennemføres 
et omvalg, så eksisterende medlemmer også får 
mulighed for at vælge sig over på den modernise
rede ordning. omvalget bliver en meget stor succes. 
erfaringerne – også lærernes pensions egne – viser, 
at sjældent mere end 2030% af medlemmerne ta
ger stilling til omvalg, men lærernes pension sætter 
et meget ambitiøst mål om, at 80% skal tage aktivt 
stilling. resultatet blev, at 81% aktivt tog stilling 
og heraf valgte 89% sig over på YM 08. Bemær
kelsesværdigt, idet der fra lærernes pension ikke 
forelå nogen anbefaling, fordi selskabet allerede før 
indførelsen af YM 08 var i en sikker reservesituation 
og derfor ikke havde ”behov” for at få medlemmer
ne over på lavere garantier. en ”gimmick”, der blev 
meget vel modtaget, var et tebrev, der var indlagt i 
brevet om omvalget. Ideen var, at medlemmet stille 
og roligt med en kop te ved hånden kunne tage stil
ling til omvalget.

k a P i T e l  5
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•  Helle Thorning-Schmidt bliver 
Danmarks første kvindelige 
statsminister

•  lukas Graham tager Danmark 
med storm med ”When i’m 
drunk in the Morning”

2 0 1 1

•  Verdens højeste bygning 
Burj khalifa indvies i Dubai, 
828 meter høj

•  Det var hvid jul – for andet 
år i træk. Det er ikke regi-
streret tidligere med hvid  
jul to år i træk

2 0 1 0
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stress rammer lærerne
omkring midten af 00’erne begynder der at ske 
noget med antallet af ansøgere til invalidepension; 
det begynder at stige kraftigt og andelen, der søger 
invalidepension på grund af psykisk betingede lidel
ser, stiger til omkring halvdelen. I 2007 får lærernes 
pension et underskud på 251 mio.kr. på nye invalide
pensionssager, og ansvarshavende aktuar Jesper 
Brohus må derfor bede bestyrelsen om at sætte 
prisen for dækning ved invaliditet kraftigt op i 2008 
og 2009. noget tyder på, at stress rammer lærerne. 

heldigvis er stress ofte noget forbigående, og efter 
2010 begynder det at gå bedre; mange sygemeldte 
lærere kommer tilbage i job. det betyder, at priserne 
på invalidedækning i årene 20132018 sættes ned 
med i gennemsnit 82%.

tilfredse og trygge medlemmer
I en arbejdsmarkedspensionsordning, hvor pensions
ordningen er en del af aftalegrundlaget og dermed 
en fast del af den enkeltes ”lønpakke” er det afgø
rende, at der er tillid til pensionsselskabet. hertil 

•  Mayaernes kalender udløber. 
Men det betyder åbenbart 
ikke verdens undergang

•  Homoseksuelle ligestilles  
kirkeligt med heteroseksuelle 
og kan nu vies i kirken

2 0 1 2

•  Der er vist noget med en 
lockout. og nogle lærere

•  Paven Benedict abdicerer  
– som den første siden 1415. 
Han efterfølges af frans

2 0 1 3
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•  Sf forlader regeringen efter 
ballade om salg af DonG-
aktier til Goldman Sachs

•  lars løkke rasmussen fort-

sætter som formand for Ven-
stre efter en penibel tøj-sag

2 0 1 4

•  et mærkbart nej ved folkeafstem-
ningen om at erstatte det danske 
retsforbehold i eU med en tilvalgs-
ordning, som ville give folketinget 
mere magt 

•  Andreas Mogensen bliver den  
første dansker i rummet 

2 0 1 5

kommer, at den almindelige lærer 
oftest ikke ønsker at bruge meget tid 
på sin pensionsordning. det skal bare 
fungere. som et medlem sagde på 
et tidspunkt: ”Jeg er uddannet til at 
undervise børn, så dét koncentrerer 
jeg mig om; I er uddannet til at passe 
på mine penge, og det går jeg ud fra, 
at I gør på en professionel og etisk 
korrekt måde, og at jeg er godt dæk
ket, hvis der skulle ske mig noget. 
og så gider jeg ellers ikke høre mere 
fra jer!”.

den virkelighed afspejles i lærernes 
pensions dagligdag; at medlem
merne kan føle sig trygge, og at der 
via et højt serviceniveau gives en god 
medlemsbetjening. heldigvis placerer 
lærernes pension sig da også i top
pen, når forskellige bureauer tester 
medlemstilfredsheden. I 2017 topper 
lærernes pension i en imageun
dersøgelse blandt de 15 største 
pensionsselskaber. lærernes pension 
ligger i toppen på alle de 8 parame
tre, der indgår i undersøgelsen (god 
service, god rådgivning, troværdig
hed, god og synlig kommunikation, 
konkurrencedygtige priser etc.). 
Undersøgelsen blev gennemført af 
FinansWatch og Wilke og var baseret 
på 4.400 besvarelser.
 
medlemskommunikation i 2018
en vigtig årsag til den høje medlems
tilfredshed er formentlig et stærkt 
fokus på medlemsbetjening og kom
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•  Hemmeligstemplede papirer 
om attentatet på john f. 
kennedy frigives efter 50 år  
– og giver ikke anledning  
til ret meget.

•  Aarhus bliver europæisk  
kulturhovedstad

2 0 1 7

•  Bob Dylan får nobelprisen i litte-
ratur – men er lige ved at komme 
for sent med den påkrævede 
nobel-forelæsning 

•  Mange danskere gik glip af Dron-
ningens nytårstale, da youSee 
havde problemer med TV-signalet.

2 0 1 6

munikation. når et medlem ringer, er det målet, at telefonen i mindst 
80% af tilfældene skal besvares indenfor 20 sekunder, et servicemål som 
Forcas medarbejdere rigeligt opfylder. og der kan svares hurtigt, fordi 
alle medlemsoplysninger er tilgængelige på medarbejdernes skærme, når 
telefonen tages.

den høje medlemstilfredshed kan også ses på antallet af klager, der år
ligt ligger på typisk 2030; et lavt tal de over 140.000 medlemmer taget 
i betragtning.

Gennem 2010’erne ruller en digitaliseringsbølge hen over Forca. lærernes 
pensions hjemmeside bliver i flere omgange moderniseret med henblik 
på mere forståelig kommunikation og øgede muligheder for selvbetje
ning. Mange medlemmer, der skal på alderspension, vælger fx at ordne 
det via selvbetjeningsmuligheden på hjemmesiden. det er også muligt 
at lave sit eget pensionstjek, så medlemmet nemt og hurtigt kan få et 
indtryk af, om vedkommende sparer nok op til pension.

2017 blev også året, hvor en ny lov 
trådte i kraft hen over sommeren  
– nemlig hvidvaskloven. den skal 
fore  bygge hvidvask af penge og 
finansiering af terror. loven gælder 
for alle finansielle virksomheder,  
og dermed også lærernes pension. 

ny lov i 2017

Facebook
vi møder også lærerne på Face
book, blandt andet med snedige 

forsøg på at koble julehygge 
med pensionstjek.
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var aktiekapitalen,  
da Lærernes Pension  

blev etableret.



V
ed udgangen af 2007 var aktiverne nået 
op på 27 mia.kr. Ingen havde forudset, at 
den konstante vækst i aktiverne netop 
i 2008 ville blive brudt af en finanskrise, 

der udviklede sig til den største globale økonomiske 
krise siden den store depression i 1930’erne. det 
rammer også lærernes pension, som i 2008 får det 
hidtil dårligste afkast siden starten i 1993: 11,0%. 
Men i 2008 får medlemmerne samtidig en depot
rente på 4,7%, og det er der råd til, for bufferne er 
betydelige. I samarbejde med nordea laves der hvert 
andet år et såkaldt AlMstudie (Asset liability 
Model) over robustheden i investeringsstrategien, 
og selv efter finanskrisen kan nordea konstatere, 
at sandsynligheden for, at lærernes pension på et 
10års sigt ikke kan opfylde solvenskravene, ”ikke 
er målbar”. I 2017 kan det konstateres, at lærernes 
pension kan miste alle sine aktieinvesteringer og 
stadig være komfortabelt solvent. 

risikostyring er  et område, hvor der er sket 
betydelige ting i lærernes pensions levetid, både 
i pensionssektoren og i den finansielle sektor 
generelt. Itboblen og finanskrisen har sat sig sine 
spor. det danske finanstilsyn er i eUsammenhæng 
den pæne dreng i klassen, og der stilles store krav 
til reserveopbygning og risikostyring. I 2002 tvinges 
pensionsbranchen over på markedsværdier, dvs. 
at alle aktiver skal opgøres til markedsværdier og 
– mindst lige så vigtigt – pensionsforpligtelserne 
(passiverne) skal også. selv i dag ville det hive tæp

[  i n V e s t e r i n g  o g  r i s i k o s t Y r i n g  ]

kalkulereT 
 risiko
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pet væk under en stor del af pensionsvirksomhe
derne andre steder i eU. det er således til en vis grad 
Finanstilsynets fortjeneste, at den danske pensi
onssektor og dermed de danske pensionsopsparere 
kommer helskindet igennem finanskrisen og den 
efterfølgende økonomiske krise. prisen er dog, at en 
række pensionsselskaber må skrue kraftigt ned for 
risikotagningen og dermed formentlig muligheden 
for højere afkast til medlemmerne. det gælder dog 
heldigvis ikke lærernes pension.

på grund af den gunstige reservesituation kan 
investeringsstrategien lægges uden restriktioner og 
ultimo 2017 er 46% af aktiverne i aktier. der opnås 
fine afkast i 200917 på i gennemsnit 8,5% om året 
før skat og der gives samtidig en depotrente før skat 
på i gennemsnit 4,6% p.a.

I 2007 oprettes en stilling som risikomanager. den 
besættes af Morten Malle, som er cand.polit. og 
kommer fra en stilling i nationalbanken. han bliver 
senere investeringsdirektør i lærernes pension. 

pensionssektoren udfordres ikke kun af den 
tilbagevendende uro på de finansielle markeder 
og de meget lave renter. Igennem de sidste 150 år 
er danskernes levetid forøget med i gennemsnit 3 
måneder om året. efter nogle ”dårlige” årtier tager 
levetidsforlængelsen igen fart efter årtusindeskif
tet. Allerede fra det tidspunkt begynder lærernes 
pension dog at tage højde for levetidsforlængelsen, 
og da Finanstilsynet begynder at stille øgede krav 
til hensættelser til den længere levetid, får det ikke 
den store betydning for lærernes pensions pensi
onshensættelser.

alternative investeringer
det lave og stadigt faldende renteniveau udfordrer 
pensionssektoren, fordi det sænker forventningerne 
til det langsigtede afkast og dermed mulighederne 
for at kunne opskrive pensionerne. og bevarelsen af 

pensionernes købekraft er en grundpille i lærernes 
pensions investeringsstrategi. det er én af årsa
gerne til at investeringsbasen bredes ud. den anden 
årsag er risikospredningen – at have en diversificeret 
investeringsportefølje er en anden grundpille i inve
steringsstrategien.

Kreditobligationer, skov og ejendomsinvesteringer 
kommer som tidligere nævnt med i investerings
porteføljen omkring årtusindeskiftet. Fra 2014 
suppleres disse med investeringer i infrastruktur
projekter, herunder havvindmølleparker. ved 
udgangen af 2017 er 2% af aktiverne investeret i 
sådanne projekter, en andel der forventes at stige i 
årene fremover.

Investeringsaktiver 2012-2017

Skovinvesteringer

Ejendomme
Infrastruktur

Private Equity
Udl. obl. Emerging Markets
Udl. erhvervsobl. High Yield

Udl. erhvervsobl. Invest. Grade
Indeksobligationer
Stats- og realkreditobligationer
Kapitalandele i ass. selskaber
Børsnoterede aktier
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f
inanstilsynet får efter finanskrisen fornuf
tigt nok mere fokus på de finansielle virk
somheders forretningsmodeller, nok bl.a. 
fordi der specielt i pengeinstitutsektoren er 

eksempler på banker, der kommer i klemme, fordi de 
ikke helt har fulgt deres forretningsmodel.

lærernes pensions forretningsmodel har været 
grundlæggende uændret i selskabets 25 år, kortest 
fortalt i sætningen:

 Vi er Til  
for lærerne  
   hverKen Mere  
eller MIndre

det hedder uddybende i forretningsmodellen, som 
bestyrelsen har til gennemsyn hvert år, at lærernes 
pension er ”dannet af aftaleparterne på lærerområ
det for at sikre lærernes pensionsdækning”, hvilket 
uddybes med:

”vi giver lærerne økonomisk tryghed som pensioni
ster og tryghed omkring deres egen og nærmestes 
økonomi ved invaliditet og død. vores pensionsord
ninger sikrer tryghed for hvert enkelt medlem og 
bygger på kollektive, solidariske principper”.

så det handler om pension og om lærerne og 
deres nærmeste, og det handler om kollektive og 
solidariske principper, hvilket sker gennem pensi
onsordninger byggende på gennemsnitsrente, hvor 
”kollektivet” er sammen om investeringerne. læ
rernes pension er således ikke gået ind i fx generel 
bankvirksomhed eller anden udlånsvirksomhed, og 
selskabet er ikke gået på andre(s) græsgange for at 
hverve nye medlemsgrupper. stordriften – kvan
tum – sikres gennem Forcasamarbejdet. efter at 
lærerne ved handelsskolerne og erhvervsuddan
nelserne (eUd) fra 2015 har fået pensionsordning 
i lærernes pension i stedet for i pFA, dækker 
lærernes pension stort set hele forhandlingsområ
det for lærernes Centralorganisation, med hvem der 
er et tæt samarbejde. samarbejdet sker også med 
arbejdsgiversiden, herunder særligt Kommunernes 
landsforening.

der er også et tæt samarbejde med de fire læreror
ganisationer; danmarks lærerforening, Frie skolers 
lærerforening og Uddannelsesforbundet, samt 
IMAK, lærerorganisationen for lærere i Grønland. det 
sker ved statusmøder, kurser for tillidsrepræsentan
ter, deltagelse på møder i de ledende forsamlinger, 
bestyrelser mv., samt gennem løbende kontakt, når 
behovet opstår. 

[  f o r r e t n i n g s m o d e l l e n  ]

“keeP  
iT  simPle”

“ ”
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d
en danske Model er betegnelsen for det 
særlige danske arbejdsmarked, hvor det 
i høj grad er aftaler mellem arbejdsmar
kedets parter, der regulerer markedet, og 

kun i mindre omfang lovgivning, hvor det i de fleste 
andre lande er love og ikke aftaler, der regulerer 
markedet. den danske Model har sine rødder helt 
tilbage til septemberforliget i 1899. Arbejdsmar
kedspensionerne er en integreret del af modellen, 
hvor udbredelsen af pensionsordninger, der bredt 
dækker arbejdsmarkedet, er aftalt mellem parterne, 
godt hjulpet af de trepartsforhandlinger og fæl
les analyser, der i 1988 banede vejen for en fælles 
forståelse for opgaven og dens løsning. det har 
betydet opbygningen af et pensionssystem, der, 
som tidligere nævnt, flere år i træk er blevet kåret 
som verdens bedste.

den omfattende udbredelse af pensionsordninger til 
at dække den helt overvejende del af arbejdsmarke
det og baseret på forudgående opsparing har været 
en meget vigtig årsag til, at dansk økonomi efter 
årtier med store betalingsbalanceunderskud har fået 
langsigtet bæredygtighed. 

I udsendelsesrækken på dr1, ”statsministrene”, der 
blev vist i augustseptember 2017, bliver 5 stats
ministre spurgt om det største, der blev gennemført 

[  H V a d  b r i n g e r  f r e m t i d e n  ]

de næsTe  
25 år

k a P i T e l  8
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i deres regeringstid. poul schlüter taler først om de store beslutninger 
om storebæltsbroen og Øresundsbroen, men siger så: ”det største pro
jekt af dem alle var, det taler vi næsten aldrig om, og det var indførelsen 
af arbejdsmarkedspensionerne”.

undermineres pensionssystemet?
Forskellige politiske tiltag i de seneste år er desværre begyndt at un
dergrave pensionssystemet. det gælder således tiltag, der fremrykker 
beskatningen af pensionsmidlerne. Man kunne også kalde det generati
onstyveri, fordi midlerne så vil mangle, når pensionerne skal udbetales, 
medmindre staten har brugt skattekronerne fornuftigt og investeret i et 
produktionsapparat, der kan skabe det nødvendige økonomiske funda
ment. da kapitalpensionsordningerne blev afskaffet, indbetalte lærer
nes pension således på medlemmernes vegne over 2 mia.kr. til sKAt.

de sidste 10 år har været præget af utallige ændringer i pensionsbeskat
ningen og af de ordninger, der kan anvendes (kapital og rate pension). 
det skaber usikkerhed om betingelserne omkring den fremtidige 
pensions opsparing, og dermed incitamentet til at foretage den. de 
manglende incitamenter har også rod i de såkaldte samspilsproblemer, 
dvs. det forhold, at modregning i pensionerne i offentlige ydelser i store 
indkomstintervaller bringer den reelle beskatning af den sidst udbetalte 
pensionskrone meget højt op. Arbejdsmarkedspensionsudvalget skrev 
allerede i 1988 en hel rapport om problemet, men trods det seneste  
politiske tiltag, der har afhjulpet en del af problemet, er det ikke løst.  
og det er også mere eller mindre uløseligt, fordi incitamenter til 
pensions opsparing kolliderer med fordelingspolitiske hensyn. den sam
me politiker, som i Morgenradioavisen udtaler, at det er for dårligt, at det 

31.
marts

er lærernes Pensions  

25. fødselsdag. Vi tager 

lige de næste 25 også.

Ind- og  
udbetalinger

lærerne indbetalte tilsammen  
lidt over fem milliarder kroner i 
2017, mens der blev udbetalt 1,1 

milliard i pensionsydelser. I løbet af 
de kommende år vil udbetalingen 
af pen sionsydelser stige en del, 

efterhånden som flere af de 
overenskomst ansatte medlemmer  

når pensionsalderen.

på hjemmesiden møder man 
blandt andet fotos af lærere, 

der har valgt hvordan de selv vil 
præsentere deres fag.
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ikke kan betale sig at spare op til pension, stiller op i tv 2 nyhederne om 
aftenen og udtaler, at de ”rige” ikke skal have del i de offentlige ydelser!

Ud over politisk usikkerhed kan forholdene på de finansielle markeder og 
en stadig forventet stigende levealder give pensionssystemet udfordrin
ger, men her er det danske pensionssystem  med ”støtte” fra Finans
tilsynet  formentlig bedre rustet end noget andet pensionssystem i 
verden. 

delvis i ubemærkethed har det danske pensionssystem ændret grund
læggende karakter i de sidste årtier, når det gælder, hvor ”aben sid
der”. tilsagnspensionsordninger, herunder tjenestemandssystemet er 
karakteriseret ved, at ansvaret for pensionen hviler på arbejdsgiveren. 
tjenestemandssystemet er under afvikling, hvilket jo netop baggrunden 
for dannelsen af lærernes pension er et udtryk for, og der er i årtier ikke 
oprettet nye tilsagnsordninger. I stedet er der blevet opbygget et system 
byggende på såkaldte kollektive, tarifbaserede ordninger, eller Collective 
defined Contribution i angelsaksiske termer, hvor pensionen afhænger af 
indbetalinger og afkast. I en gennemsnitsrenteordning som i lærernes 
pension, hvor alle investerer sammen, er der en kollektiv, solidarisk deling 
af ansvaret. Accelereret af finanskrisen og den efterfølgende økonomi
ske krise, er tusindvis af pensionsopsparere mere eller mindre frivilligt 
blevet flyttet over på markedsrenteordninger, hvor pensionen er blevet 
den enkelte lønmodtagers ansvar. I arbejdsmarkedspensionsordninger 
dog oftest med en opbygning, så det kollektive ikke helt forlades.

lærernes pensions udgangspunkt er, som det fremgik af gennemgangen 
af forretningsmodellen ovenfor, fortsat kollektive, solidariske pensi
onsordninger. selskabets kapitalgrundlag er sikret via opbygningen af 
Medlemskapital, så med mindre Finanstilsynet eller andre vil angribe dén 
model, står lærernes pension godt rustet til de næste 25 år. Forhåbentlig 
også om 25 år som en del af verdens bedste pensionssystem!
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[  o r g a n i s a t i o n s P l a n  ]
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adm. direktør
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henrik W. Mogensen

i n V e s T e r i n g
investeringsdirektør

Morten Malle
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m e d l e m m e r ,  h r

forsikringsdirektør
steen schouenborg

service- og   
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tone løhr
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aktuar

Jesper Brohus

forsikringsjurist
ditte Amstrup

koordinator
Charlotte lyhne

kommunikations-
konsulent

Morten skjerk

kommunikations-
konsulent

susanne Bych

kommunikations-
konsulent

Mettemalou eden

obligationschef
Mads peter thomsen

Chef for manager-
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risikomanager
Jesper Bakkegaard
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Martin Andersson
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K a p i t e l  x

lærernes pension følger den etiske grundholdning, 
som afspejles i det omliggende samfund. lærernes 
pension følger naturligt de gældende love og kon
ventioner i såvel den nationale lovgivning, som  
i de internationale aftaler danmark har tiltrådt.

lærernes pension ønsker via sine virksomhedsin
vesteringer at fremme en afbalanceret økonomisk 
udvikling, fri for korruption og med gode arbejds 
og levevilkår, herunder en forsvarlig omgang med 
naturens ressourcer. 

lærernes pension vil med sine investeringer 
understøtte overgangen til en økonomi baseret på 
lavt Co

2
 indhold og forbedre samfundets evne til at 

omstille sig til konsekvenserne af klimaændringer.

Investeringerne i lærernes pension sker med 
respekt for demokrati og informations og ytrings
frihed.

vIdsTe du aT ...  Lærernes Pensions etiske  investeringer bliver revur-deret hvert andet år– senest i december 2017.

i n V e s t e r i n g e r n e

i særlig grad gælder, at lærernes Pension  
ikke investerer i virksomheder:
•		som	via	deres	aktivitet	fremmer	voldelige	konflik

ter, herunder baserer deres aktivitet på produktion 
af våben eller handel hermed,
•		som	via	deres	aktivitet	understøtter	krænkelser	af	

menneskerettighederne,
•		som	via	deres	aktivitet	understøtter	krænkelse	af	

arbejdstagerrettigheder, herunder retten til organi
sationsfrihed og retten til kollektiv forhandling
•		som	via	deres	aktivitet	fremstiller	tobaksprodukter
•		som	via	deres	aktivitet	viser	uansvarlig	omgang	

med naturens ressourcer og/eller unødigt belaster 
miljøet, herunder arktiske boringer i forbindelse 
med produktion af fossile brændstoffer
•		som	via	deres	aktivitet	modarbejder	en	overgang	

til en økonomi baseret på lavt Co
2
 indhold, her

under produktion af termisk kul og oliesand
•		som	via	deres	aktivitet	udviser	en	adfærd	præget	

af korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
 

Vi Holder øJe 
med Virksom Hederne 

hvis en virksomhed, lærernes pension 
har investeret i, ikke over holder vores 

etiske kodeks, mærker ethix, lærernes 
pensions overvågningsselskab, den med 

et gult eller rødt lys.er investeringen i 
rødt lys, bliver den solgt. er den i gult lys, 

holder vi øje med investeringen.

eTik
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flest kvinder
landets lærerværelser har i man
ge år haft et flertal af kvinder, og 
det afspejler sig også i lærernes 
pen sions medlemsgruppe.

samlet set er fordelingen 65/35, 
men med en lidt mere lige for
deling blandt de ældre (60+) og 
mest markant blandt medlem
mer under 30, hvor mændene er 
halet noget ind på kvinderne med 
en fordeling 58/42.

få pensionister
endnu er der forholdsvis få 
l ærere, der får pension udbetalt 
fra lærernes pension, og det 
skyldes helt oplagt selskabets 
unge alder, men tallet for alders
pensionister er støt stigende.

her i de unge år vil de fleste 
alderspensionister typisk være 
tjenestemænd, der blot har en 
mindre, supplerende pension, 
men i løbet af en kortere årrække 
vil der komme et stigende antal 
overenskomstansatte, der går på 
alderspension. 

f o r d e l i n g

medlemmernes
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udpeget af danmark lærerforening
Formand Anders Bondo Christensen, formand for bestyrelsen (2002)
lærer tine Agenskov (2016)
lærer lars Busk hansen (2008)
lærer Gordon Ørskov Madsen (2010)
lærer Morten Kvist refskov (2016)
Konsulent palle rom (2014)

tidligere medlemmer:
Formand Martin rømer, formand for bestyrelsen (19931994)
Formand Jørn Østergaard, formand for bestyrelsen (19941995)
Formand Anni herfort Andersen (199395), formand for bestyrelsen (19952002)
næstformand stig Andersen (19931996 og 20002011) 
sekretariatschef hans ole Frostholm (19932014)
Formand Aase Ciccia, Københavns lærerforening (19931994) 
Formand leif sort, speciallærerforeningen af 1981 (19932008) 
Formand Jan trojaborg, Københavns lærerforening (19942015)
næstformand tom egholm (19952000)
lærer Jørgen stampe (19962000)
lærer Jon Kowalczyk (20002004)
lærer lotte lange (20042010)
næstformand dorte lange (20112016)

udpeget af frie skolers lærerforening
Formand Uffe rostrup (2008)
næstformand Monica lendal Jørgensen (2011)

tidligere medlemmer:
Formand Bjarne Jønsson, Frie Grundskolers lærerforening (19951997)
Formand esben Jensen, efterskolernes lærerforening (19951997)
Formand Arne pedersen, Frie Grundskolers lærerforening (19972011)
Formand Jørn rasmussen, efterskolernes lærerforening (19972008)

udpeget af uddannelsesforbundet
Formand hanne pontoppidan (1998)
næstformand Morten Bay (2017)

f o r  l æ r e r n e s  P e n s i o n  s a m t  t i d l i g e r e  m e d l e m m e r

besT yrelsen
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tidligere medlemmer:
Formand Mogens Bo hansen, landsforeningen af voksen og Ungdomsundervisere (19931998)
Formand hans emil hansen, landssammenslutningen ved Arbejdsmarkedsuddannelserne (19932000)
Formand lars pedersen, landssammenslutningen ved Arbejdsmarkedsuddannelserne (20002006)  
næstformand Børge pedersen, Uddannelsesforbundet (20062017)

udpeget af kommunernes landsforening
Borgmester pia Allerslev, næstformand for bestyrelsen (2009)
Byrådsmedlem Finn viberg Brunse (2014)

tidligere medlemmer:
Borgmester evan Jensen (19931994)
Borgmester thorkild simonsen, næstformand for bestyrelsen (19931997)
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, Københavns Kommune (19942004)
Borgmester ejgil rasmussen (199497), næstformand for bestyrelsen (19972002)
Borgmester henrik Christiansen (19972000)
Borgmester henning Jensen (20012002)
Borgmester Bjørn dahl, næstformand for bestyrelsen (20022009), 
Kommunalbestyrelsesmedlem susanne Klausen (20022003)
viceborgmester ole Gram (20032006)
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation taner Yilmaz (20042006)
viceborgmester ole Albæk (20062008)
Konsulent Johannes nymark, Københavns Kommune (20062013)
Byrådsmedlem steen Bundgaard (20092014)

andre medlemmer
Cand.polit. Finn scheibye (2009, samt 20022006 udpeget af pFA pension)
Adm. direktør Anne Mette toftegaard (2013)

tidligere medlemmer:
Administrerende direktør André lublin, pFA pension (19932001)
Matematisk direktør Andreas Kühle, pFA pension (19932003)
Fondsdirektør Michael Willumsen, pFA pension (19931998)
Fondsdirektør hasse Jørgensen, pFA pension (19982003)
Administrerende direktør henrik heideby, pFA pension (20012006)
Koncerndirektør nina Christensen, pFA pension (20032006)
Fhv. minister Karl hjortnæs, det offentliges repræsentant (19932003)
Amtsborgmester Ib vindelev, Amtsrådsforeningen (19931994)
Amtsrådsmedlem, MF, ester larsen, Amtsrådsforeningen (19942002)
Amtsborgmester Carl holst, Amtsrådsforeningen (20022007)
regionrådsmedlem Kent Kirk, danske regioner (20072010)
regionrådsmedlem svend heiselberg, danske regioner (20102011)
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denne side, kan godt tages i anvendelse
– der smutter bare 5 mm til limningen.



Blank side (1)

– er bindeled mellem 

hardcover og bog-blok

Også kaldet forsats!



Blank side (2)

– er bindeled mellem 

hardcover og bog-blok

Også kaldet forsats!



Blank side
– denne er limet ind på 

indersiden af hardcover



lærernes Pension  
pAsser pÅ nÆsten 100 MIllIArder Kroner  
For Flere end 140.000 lÆrere.

det er et enormt ansvar, som vi er glade for og stolte over at  
varetage. vigtigst af alt er at sikre trygheden for lærerne og 
deres nærmeste, og det gør vi blandt andet ved en forsvarlig 
investeringsstrategi og ved at fastholde lave omkostninger. 

vi har prøvet at fange nogle af de væsentlige begivenheder og 
udviklingslinjer i denne jubilæumsbog, der beskriver de 25 år,  
der er gået siden lærernes pension blev dannet 31. marts 1993.

pension

års
jubilæum

1993-2018

25


