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Pension forklaret:
pensionister har sparet penge 
op, mens de arbejder, og dem 
bruger de til at leve af.

nogle pensionister er ret 
sure – de råber efter en, når man 
kører uden hænder. andre er 
ret søde – de siger sådan noget 
som: ”sikke en flot cykel du har”.

t o r e ,  1 3  å r ,  7.  k L A s s e
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kender du Homo economicus? Homo economicus er en fiktiv 
figur i økonomisk teori, udviklet af økonomiske teoretikere, et 
menneske der handler hyperrationelt og altid ud fra sine egne 
interesser. det økonomiske menneske kender sine forskellige 
handlemuligheder, kender udfaldet af dem og træffer de beslut-
ninger, der ”maksimerer egennytten” – altså den mulighed, der 
giver mest.

Vi er ikke rationelle
økonomer har kunnet regne med Homo economicus i deres 
matematiske formler og teorier. Men virkeligheden befolkes af 
virkelige mennesker, og vi er ikke rationelle. det har økonomer 
også opdaget. vi er irrationelle i vores helt konkrete omgang med 
penge - fx viser studier, at mennesker bruger småpenge mere 
villigt og hurtigere end det samme beløb i sedler; at mennesker 
umiddelbart oplever at to halvtredskronesedler er mindre værd en 

føler du dig på samme tid angst, tryg, rådvild, 
fortrængende, lettet og samvittighedsplaget, når 
du tænker på pension? så kan det være tegn på, 
at du er andet og mere end en basisborger i en 
økonomisk model. du er et virkeligt menneske.

der er Masser 

af følelser
i din Pension

der er tryghed i at ha’ styr på den 
daglige økonomi. Men der er stress 
og angst forbundet med at  
beskæftige sig med pensionen.
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hundredekroneseddel. vi er heller ikke rationel-
le, når vi skal træffe langsigtede beslutninger 
om vores økonomi. og måske stiler vi heller ikke 
udelukkende mod maksimal egennytte. Homo 
economicus er under kritik, også fra økonomer. 

Psykologen fik Nobelpris i økonomi
der har fundet en tilnærmelse sted imellem 
økonomisk teori og psykologi. det klareste 
tegn er måske, at det var den amerikansk-isra-
elske psykolog daniel kahneman, som i 2002 
modtog nobelprisen i økonomi. krydsfeltet 
mellem økonomi og psykologi kaldes adfærds-
økonomi, og noget af det, adfærdsøkonomerne 
kan forklare os, er, at vores hjerne er program-
meret til at holde os i live, og derfor har den 

fokus på at sørge for, at vi har det godt her og 
nu. det er svært for vores hjerner at sætte os i 
vort eget fremtidige sted. 

Hjernen økonomiserer
det er blandt andet en af forklaringerne på, at 
du måske bruger energi på spare 50 kroner på 
ugens tilbud, men ikke på at spare tusinder på 
at samle dine pensioner og få mere udbetalt, 
når du går på pension. den lille jordvold, der er 
lige foran dig, tager udsigten til den bjergkæde, 
der ligger i horisonten.

Hjernen er også doven – eller økonomisk – 
og det er forklaringen på, at du ikke, som Homo 
economicus, rationelt og beredvilligt tager 
imod og sætter dig ind i al den komplekse 

information, der bliver præsenteret for dig, og 
på den baggrund træffer dit mest fornuftige 
pensionsvalg. det koster for mange kræfter 
og konsekvensen - god eller dårlig – ligger for 
langt ude i fremtiden.

Med mildere øjne
vi ynder at forstå os selv og hinanden som 
rationelle væsner, og derfor kan det godt give 
dårlige følelser at blive konfronteret med, hvad 
vi i den sammenhæng burde gøre, men ikke 
får gjort. Måske vil du efter at have læst dette 
nummer af [pans’jo’n] se på dig selv med lidt 
mildere øjne, når du opdager, at du ikke er alene 
om at føle, at Homo economicus er en meget, 
meget fjern slægtning. n

på pendul-tur MelleM stress og tryghed
”det kunne jeg aldrig finde på”, erklærer Heidi 
peters Busk med fast blik og ditto stemmefø-
ring, da hun bliver spurgt, om hun kunne vende 
ryggen til familiebudgettet og tænke, at det 
går nok.

Heidi er børnehaveklasseleder på valhøj 
skole i rødovre. Hjemme hos hende og hendes 
mand er de fælles om at tage ansvaret for øko-
nomisk planlægning og have styr på budgettet. 

”sker der ændringer i økonomien, så er 
det mig, der retter budgettet til, så der er til 
ekstraudgifter”, siger Heidi. 

og hun kan godt li’ det. det giver hende en 
god, tryg følelse at have styr på finanserne, at 

sørge for, at dagligdagen og året kører, og at 
der er råd til at gøre de ting, de gerne vil. 

Tænker modvilligt på pension
en del anderledes ser det ud, når det kommer  
til den del af økonomien, der handler om pen-
sion. Her holder Heidi sig ikke på samme måde 
orienteret om, hvordan tingene ser ud, hverken 
fra måned til måned eller fra år til år. faktisk ved 
hun ikke rigtigt, hvor meget hun kan forvente 
at få udbetalt, når hun går på pension. Hun 
skænker modvilligt pensionen en tanke, når 
der kommer en henvendelse fra et pensions-
selskab. ellers ikke. og hun kan ikke li’ det. for i 

modsætning til, når det handler om den daglige 
økonomi, er tryghed bestemt ikke hendes 
fremherskende følelse, når hun skal tænke på 
pension – ikke umiddelbart i hvert fald.

Glem det – det går nok
når der er breve fra pensionsselskabet i post-
kassen eller i e-Boks, kigger hun slet ikke på 
dem. de giver hende kun ubehagelige følelser: 
Hun bliver stresset, og føler sig på forhånd 
rådvild. Hun ved ikke, hvad hun nu vil blive bedt 
om at tage stilling til, men hun er ret sikker på, 
at hun ikke vil kunne gennemskue, hvad det er, 
og hvad der vil være bedst for hende. 

5FøLeLser og Pension
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efter at have talt med [pan'sjo'n] 

er Heidi peters Busk i gang med 

at samle sine pensioner.



Hvad siger 
kommunikationskonsulenten 

til det?

7

at vi Måske Bliver 

gaMle 
engang, kan godt få Mig 

til at tænke, 
puHa – det vil jeg 

ikke røre 
ved nu.

Heidi PeTers Busk
BørNeHaVeklasseleder.

”

FøLeLser og Pension

”så jeg lægger de henvendelser i sådan 
en glem-mig-bunke, og tænker, at der nok er 
nogen, der kontakter mig, hvis jeg virkelig, 
virkelig skal gøre noget”, siger Heidi. 

den glem-mig-bunke giver hende på den 
ene side ro, men på den anden dårlig samvit-
tighed, ikke mindst over for hende selv. 

”det er jo mine penge, og der er måske 
mere, jeg selv kan gøre for at få en bedre 
pensionisttilværelse. alligevel er der noget, 
der får mig til at tænke, at det går nok – der 
er nok nogen, der skal gribe mig, hvis det går 
helt galt”. 

så bag ved ubehaget, stressen og den 
dårlige samvittighed ligger der alligevel en 
følelse af tryghed. tryghedsfølelsen er stor 
nok til, at den får lov at få overtaget og lokke 
pensionsbrevene til diskret hvile i glem-mig-
bunken. indtil der kommer en henvendelse 
igen. så er det skiftedag på følelsesarenaen 
igen: ud med tryghed og ind med stress, 
vildrede og dårlig samvittighed igen.

Her og nu tæller mest
Både den tid, en pension skal række over, og 
de beløb, der er sparet op, overstiger langt en 
families budget for det næste 1-2 år. set i dét 
perspektiv kan det forekomme paradoksalt 
at have så lidt fokus på de mange penge, der 
ligger og venter. Heidi har flere gode bud på, 
hvorfor det alligevel er sådan:

”de budgetter, jeg sidder med, handler om 
at få råd til de ting, vi gerne vil her og nu. og 
det er nu, vi lever. pension opleves som noget 
udefinerligt langt ude i fremtiden.

der er sikkert også en grad af berørings-
angst inde i billedet”, mener Heidi. 

”at vi måske bliver gamle engang, kan 
godt få mig til at tænke, puha – det vil jeg 
ikke røre ved nu”.

endelig er pension heller ikke noget, der 
fylder i samtalerne, hverken blandt venner 
eller kolleger. 

”jeg kan ikke mindes at sidde til et 
middagsselskab og tale om, hvad man får 
i pension, hvad man sparer op i eller får i 
afkast”.

Hov –det var nemt
fordi Heidi havde indvilliget i at lave dette 
interview med [pans’jo’n] har hun netop 
for første gang logget sig ind og set på sin 
egen lærerpension, og det var ikke nogen 
hårrejsende oplevelse. Hun fandt det både 
nemt og overskueligt. 

”det var nemt – og så giver det mig øget 
opmærksomhed. jeg er fyldt halvtreds, så 
det er nok nu, jeg skal tage ansvar for min 
pension. det kunne jo gå hen at blive en 
gulerod, som det er med familiebudgettet  
– at skabe mulighed for at gøre det, vi har 
lyst til, når vi går på pension”, siger Heidi.

selv om hun ikke fik så meget blod på 
tanden, at hun omgående satte gang i at 
samle nogle andre små pensioner, hun har 
fra tidligere ansættelser, så er et genbesøg 
på hjemmesiden lige om hjørnet. og dermed 
også både en erobring af et nyt område af 
hendes økonomi og en nedtrapning af den 
dårlige samvittighed. n



koMMuNikaTioNskoNsuleNTeN

ikke så sVærT soM MaN Tror
det er sørgeligt, at den skræk for ikke at kunne 
forstå, afholder nogen fra at se på vores hen-
vendelser eller logge sig ind på hjemmesiden. 
vi ved, at når folk gør det første gang, vil de 
opleve, at det ikke er så svært, som de troede. 
den historie må vi forsøge at fortælle igen og 
igen for at få ændret opfattelsen. 

Vi riNGer oG Byder VelkoMMeN
vi er i gang med nye tiltag overfor nye med-
lemmer. vi vil ikke længere bare sende dem et 
brev og et reminderpostkort, som vi har gjort 
de seneste år. nu vil vi også ringe til nye med-
lemmer, som vi kan se, ikke har været logget 
på endnu. det er ikke for at komme efter dem. 
det er bare for at sige velkommen i pensions-
ordningen og lade dem vide, at vi er her, hvis 
der er noget, de har brug for hjælp til.

MaN kaN roliGT Være TryG
Men samtidig gør det mig superglad, at der 
også er tryghed nok til bare at lade det ligge. 
vores medlemmer skal med rette kunne 
have tillid til os, og vi er nået langt, når de har 
det. der er en stor sandhed i det. Man får en 
ordning, som nogen har tænkt rigtig meget 
over, og derfor skal man heller ikke selv bruge 
meget tid på det.

kommunika-

tionskonsulent i 

lærenes pension 

susanne Bych 

kommenterer.

kommenterer: der skal være overskud til samtaler - og til drømme 
[ TEMA ]
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septembersolen perler ned 
over prydhaverne i skød-
strup, og weekenden ligger 
klar til at rulle sig ud for det 
unge lærerpars sensommer-
bare fødder. der er småkager 
på havebordet og pensions-
snak på tapetet.

vi er på terrassen i andrea og søren 
forsbergs have for at tale om økonomi og 
pension. to emner, der er blevet talt meget 
om hos andrea og søren i de seneste år, for 
deres livsituation har ændret sig radikalt 
flere gange: de har fået et barn, de venter et 
mere, de er blevet gift, og de har købt et hus. 
endelig er deres egne forældre ved at nærme 
sig en alder, hvor der bliver talt om pension, 
og det smitter af.

Men i dag skal vi ikke tale om beløb, prio-
riteringer og kreditforeningslån. vi skal tale 
om alle de blandede følelser, der kan hænge 
ved.

dialog, der kræver overskud
søren og andrea har ikke svært ved at tale 
med hinanden om økonomi.

”generelt er vi enige om, hvordan pengene 
skal prioriteres, så vi har ingen hårde diskus-
sioner om det. på de store linjer har vi de 
samme værdier”, siger søren.

”Men økonomi er jo, om ikke ømtåleligt, 
så i hvert fald megavigtigt”, siger andrea, ”så 
det kræver et vist overskud at tage snakken. 
det er ikke altid samtidig, man har det, og så 
kan der godt opstå frustrationer”. 

i starten af deres forhold var det mest 
andrea, der tog ansvaret, blandt andet fordi 
de først boede sammen i en lejlighed, der var 
hendes. Men nu er det jævnbyrdigt, og det 
oplever de begge som trygt.

 ”vi har fællesøkonomi på en helt anden 
måde nu, og så er det pludselig søren, der 
sidder ved tasterne. det er rart, at vi begge 
kan tage styringen. vi ved begge to, hvilke 
knapper, vi kan skrue på i vores økonomi”, 
siger andrea. 

Grænser for hygge og kontrol
selv om de to er jævnbyrdige i at tage an-
svaret for økonomien, er det ofte på andreas 
initiativ, at den bliver taget op til eftersyn. 
Hun er den af de to, der har mest brug for 
kontrol, og hun bliver af og til ramt af et akut 
behov for at få styr på budgetterne. og så 
kan hun rent faktisk godt hygge sig med at 
sidde med økonomien en fredag aften. det 
er til gengæld ikke lige, hvad søren forbinder 
med hygge, og bestemt ikke noget, han 
gerne vil bruge sin fredag aften på.

”så er responsen, ’jeg har fri, lad mig 
være”, siger søren og fortsætter, ”Bare vi en 
gang i mellem kigger på budgettet, er det 
fint. vi skal heller ikke overdrive”.

Tidligt i gang med pension
når de to har fundet det rette tidspunkt til 
at patruljere i budgetterne, runder de også 
pensionen. ikke den lærerpension, de begge 
har gennem deres arbejde. den taler de ikke 
om. slet ikke faktisk. nej, de taler om den  

det var neMt  at 

sætte nogle af de 
ekstra penge 

i noget, soM koMMer 
igen senere, og alligevel stadig 

føle, at vi kunne 

forkæle 
os selv 

for den nye løn
søreN ForsBerG

”
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ratepension, de hver især selv oprettede i ban-
ken ret kort tid efter, de blev færdiguddannede. 

deres egen vurdering er, at de lige på det 
punkt nok er lidt usædvanlige. ingen af dem 
mener, at deres jævnaldrende er i gang med at 
spare op til pension. 

”det er heller ikke et stort beløb, vi sætter 
ind, men da vi blev færdige med uddannelse, fik 
vi et lønhop i forhold til, hvad vi plejede at ha’ 
at leve for. det var nemt at sætte nogle af de 
ekstra penge i noget, som kommer igen senere, 

og alligevel stadig føle, at vi kunne forkæle os 
selv for den nye løn”, siger søren, og andrea ud-
dyber: ”det har bare været et symbolsk beløb, 
vi har indbetalt, men over 40 år kan det blive 
rigtig gode penge”.

den lille får al opmærksomheden
selv om den pension, de selv har oprettet, er 
meget mindre end den, de har gennem deres 
ansættelse, er det den lille, der løber med al 
parrets opmærksomhed.

andrea og søren forsberg 

i deres have med datteren 

vilma. parret deler ansva-

ret for økonomien og en 

meget beskeden interesse 

for deres lærerpension.
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”det er sjovt, at den, jeg selv betaler ind på, 
følger jeg med i. der er det rart at se, at beløbet 
vokser. Men den, der kører over lønnen, har jeg 
ikke ret meget indblik i. jeg ved bare, at det er 
en fed ordning”, griner andrea, ”og at vi ligger 
godt i forhold til andre faggrupper”.

søren synes også, at det er ”hyggeligt at se, 
hvor meget der akkumulerer sig på kontoen” 
– men hverken han eller andrea har prøvet at 
logge på lærernes pensions hjemmeside og set 
efter, hvad der bliver indbetalt på deres arbejds-
markedspension, og hvordan det beløb udvikler 
sig. de ved nogenlunde, hvilken procentsats 

der bliver indbetalt, og de ved, at der er en eller 
anden mulighed for at skrue op for opsparingen. 
Men ellers har den ordning aldrig interesseret 
dem.

”Hvorfor skulle den”? spørger søren. ”jeg 
arbejder fuld tid, og det kommer jeg nok til fra 
nu af, til jeg går af. den dag andrea eller jeg 
måske går på deltid, skal vi ind og kigge på den. 
Men lige nu er det, som det er”.

angst, drømme eller samvittighed
at beskæftige sig med pension, vækker både 
gode og dårlige følelser hos parret.

”på den ene side er det rigtig rart, både 
at jeg har en god pensionsordning gennem 
min fagforening, og at jeg selv har tænkt lidt 
forud”, siger andrea og fortsætter, ”Men på den 
anden - når vi taler om den, vi har ved siden af 
lærerpensionen – så kan det godt blive vildt 
angstprovokerende at skulle forholde sig til, 
hvor mange år man gerne vil have sin ratepen-
sion udbetalt over. Hvor gammel tør man regne 
med at blive? Hvad hvis man når at bruge pen-
gene, inden man … så stopper snakken! Men 
det er ikke fordi, vi ikke har tænkt på det. der er 
sat et flueben, uden at alt er afklaret”.

på den ene side 
er det rigtig rart, 
Både at jeg Har en 

god pensions-
ordning 
genneM Min fagforening
og at jeg selv Har  

tænkt lidt 
forud
aNdrea  ForsBerG

”
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deN skæVe oPMærksoMHed
der kan være en god grund til, at man følger 
mere med i den selvoprettede pension end i 
lærerpensionen. en lærerpension er ikke spa-
ret sammen af penge, du selv har taget op af 
lommen, som en privat ordning er. den er fast-
lagt i overenskomsten, og det skal man være 
sindssygt glad for. de faglige organisationer 
har skabt tryghed og et ret enkelt produkt – 
det man selv har igangsat, vil man naturligt 
nok også have et større engagement i. 

du oPdaGer ikke de 10.000
den selvoprettede ordning kan du se hver 
måned i dit budget – de 5.000 på lærerpen-
sionen opleves som usynlige penge. på sin 
egen har man måske også talt med banken om 
investeringsprofil, og når der så sker noget i 
markedet, er man lige inde at se, hvordan det 
påvirker ens egen opsparing. det sjove er bare, 
at du måske har tjent et par tusinde på din 
selvoprettede, og det føles rigtig godt – mens 
du måske har tjent ti på din lærerpension, 
men det opdager du ikke.

som nygifte småbørns-

forældre og nybagte 

husejere er det ikke  

lærerpensionen, det 

unge par tænker mest på.

kommunika-

tionskonsulent i 

lærenes pension 

susanne Bych 

kommenterer.

kommenterer:
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søren føler ingen uro ved at tænke på pension. 
nærmest tværtimod.

”lige nu tænker jeg, at vi lægger til side, og det 
er lig med drømme. vi kan få lov at drømme om at 
være gamle og have det godt. gjorde vi det ikke, så 
ville dét være lig med dårlig samvittighed. det er 
forskellen! jeg køber mig til nogle drømme, og det er 
fedt. så kan det være, at jeg lever mega-længe, og 
pengene bliver små. Men det tænker jeg ikke på nu”.

Men det er der heller ingen grund til. nu er det 
nemlig blevet tid at tænke på aftensmad og den 
rette grillsovs. Weekenden har rullet sig helt ud og 
fået fat. n

FøLeLser og Pension



Kommunikationsafdelingen i Lærernes 
Pension kender til medlemmernes blandede 
følelser. Dét skaber blandede følelser i kom-
munikationsafdelingen, fortæller kommu-
nikationskonsulent Susanne Bych: På den 
ene side et ønske om, at flere medlemmer 
vil åbne, læse og få en stor aha-oplevelse, 
fordi det irrelevante er sorteret fra, og det 
relevante er blevet lettere at forstå. På den 
anden side en tilfredshed med, at medlem-
merne tilsyneladende føler sig trygge nok 
ved, at der er styr på deres penge.

Giv pensionen en chance
ved i hvordan  
medlemmerne har det?
vi ved at mange giver op, når de skal læse 
breve – det ved vi, fra de tilbagemeldinger 
vi får. vi ved også at mange giver op, når de 
skal foretage sig noget med deres pension 
inde på hjemmesiden. det kan vi se.

vi ved at mange slet ikke åbner, fordi de 
mener, det er for svært. sandheden er, at 
mange får en aha-oplevelse, hvis de giver 
det en chance. de opdager, at det ikke er så 
svært, som de troede.

Både komplekst og enkelt
er det så svært?
ja og nej. det komplekse kan vi godt præ-
sentere enkelt, fx: Her er et valg - du kan 
vælge en ratepension eller en livrente. det 
er let at se de to forskelligt farvede bokse, 
og det er let at køre slideren frem og tilbage 
og se, hvor meget den ene og den anden 
pension giver. sådan et skærmbillede er ikke 
i sig selv svært. Men hvis man er usikker på 
det bagvedliggende, på hvad en ratepension 
eller en livrente egentlig er, så er det stadig 
nogle ret komplekse størrelser at forstå.

andre gange er det enkelt. det kan være 
et brev, hvor der står et tal. det er, hvad du 
kan forvente at få udbetalt i pension hver 
måned. det tal kan du sammenligne med 
din løn. det er ikke kompliceret, og det er 
ikke på et højt abstraktionsniveau. 

Velbegrundet ubegrundet frygt
problemet er, at vores medlemmer ofte 
ikke skelner, og derfor giver op på forhånd 
– alene i forventningen om, at det er 
kompliceret. vi har haft fokusgrupper, 
hvor deltagerne er startet med at sige, at 
de synes, det er for svært og uforståeligt 
og dårligt skrevet, men hvor de, når de går 
i gang, må sige, at dette her faktisk ikke er 
så svært alligevel.

det er vores opgave
Bør folk ikke Bare tage 
sig lidt sammen?
nej - det er vigtigt for mig at sige, at det 
er ikke medlemmerne, der er noget i vejen 
med! det er helt og holdent vores opgave 
at være knivskarpe, når vi forklarer og 
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deT siGer sPecialisTeN!

offentlige ydelser, nye regler for pen-
sionsalder osv. der er foretaget mange 
ændringer i de snart 13 år, jeg har arbejdet 
med pension. dét er i høj grad med til at 
udmatte medlemmernes tålmodighed, og 
der er vi som kommunikationsansvarlige 
altså ikke ret godt hjulpet.

indsats i tre bølger
hvad gør i?
pensionsbranchen har arbejdet meget 
seriøst med kommunikation. det er 
foregået i tre bølger. første bølge var i pa-
pirbrevenes tid, hvor breve var fyldt med 
fag-jargon fra jurister og aktuarer. den 
gang bestod kommunikationsopgaven i at 
”oversætte” til et mere almindeligt og for-
ståeligt dansk. Men abstraktionsniveauet 
var stadig urimeligt højt, selv om sproget 
var blevet langt mere forståeligt.

 Med den øgede elektroniske kommu-
nikation kom muligheden for at lagdele 
den kommunikation, vores medlemmer 
blev ramt af, sådan at der først var et lag, 
der forklarede tingene i store linjer, og så 
kunne man selv dykke længere ned i de-
taljerne. det var anden bølge, og det hjalp 
noget, men der var stadig rigtig meget for 
medlemmerne at læse, for vi fortalte om 
alt. ville man vide noget om alderspension 
eller om en forsikring, så måtte man læse 
det hele og selv prøve at finde ud af, hvad 
der var relevant i ens egen situation. 

relevans, relevans, relevans 
nu er vi godt i gang med en tredje bølge, 
som har fokus på segmentering, altså at 
vi tilpasser kommunikationen til modta-
gerne i mere fint opdelte grupper og kun 
henvender os med det, der er relevant for 
lige netop det medlem eller den gruppe. 
vi er ved at være der, hvor vi kan kontakte 
et medlem og sige fx, ”Hej – du er blevet 
skilt, så derfor er dette her vigtigt for dig 
at tage stilling til. du kan gøre sådan eller 
sådan, og det vil betyde dette her for dig”.

så når medlemmet får en henvendelse, 
behøver hun eller han ikke at forstå alt for 
at tage stilling til lige dette. i dag gør vi 
meget for ikke at forstyrre vores medlem-
mer med henvendelser, der ikke er relevan-
te for dem. de skal helst ikke stå undrende 
og urolige og spørge sig ”Hvorfor sender 
de mig det her?” vi har et ansvar for, at 
det er en god oplevelse at høre fra os.

informerer. udfordringen for os er, at der 
er aspekter af pension, som til stadighed 
kompliceres yderligere. 

 
stadig forandring slider  
på tålmodigheden
til sammenligning kan man sige, at skal 
man lære at dividere, så lærer man en 
metode. når man har lært det, så kan 
man. Metoden ændrer sig ikke. sådan er 
det ikke med pension. 

i branchen kan vi prøve at lave nogle 
fælles regler for, hvordan en ratepension 
fungerer, men så bliver grundlaget lavet 
om! for tre år siden afskaffede politikerne 
kapitalpensionen og erstattede den med 
en ny alderssum. nu er der i regeringens 
2025-udspil lagt op til at den skal laves 
om. folks tålmodighed ryger. Man har 
måske en pensionsordning i 40 år, og man 
skal hele tiden tage stilling til nye regler, 
nye måder at skrue pension sammen på, 
nye regler for indbetaling og fradrag, nye 
regler for udbetalinger, for modregninger i 

overinformation handlingslammer
i vores bestræbelser er vi også oppe imod 
myndighedernes - og i sidste ende poli-
tikernes - krav om, hvor detaljeret vi skal 
informere. intentionen er nobel og båret 
af en overbevisning om, at hvis vi bare 
fortæller alt, så er medlemmerne så godt 
informerede, at de kan træffe gode be-
slutninger for sig selv. Mere viden skal gøre 
medlemmerne mere oplyste og trygge. 
det synspunkt giver mening for de fagfolk, 
som naturligt er godt inde i sagerne. 

rent kommunikationsfagligt er det 
bare helt forkert. overinformation gør 
det sværere for vores medlemmer. det 
får dem ikke til at træffe mere rigtige be-
slutninger – heller ikke mere forkerte. det 
leder til, at de helt opgiver at forholde sig. 
vores egne undersøgelser viser, at hvis der 
står for meget – i et brev eller på webben 
– så bliver intet læst. Medlemmerne giver 
op. står der mindre, er det mere sandsyn-
ligt, at det bliver læst.

Brug fem minutter om året
hvor meget tid vil du 
mene, man Bør Bruge på 
sin pension?
Hvis man lige logger sig på en gang om 
året, så behøver man ikke bruge mere end 
fem minutter på det. det er nok til at få et 
overblik over, hvordan det ser ud, om man 
har det, man gerne vil ha’, eller om der er 
noget, man ønsker at skrue på. de fleste 
lærere får indbetalt i omegnen af 5.000 
kroner på deres pension hver måned, og 
det er værd at følge med i. det skylder 
man sig selv.

og derudover så ser vi det altså som 
vores opgave at give besked, hvis der er 
noget de skal gøre. n

susAnne BycH er 

kommunikationskon-

sulent og har arbejdet 

i pensionsbranchen i 

næsten 13 år – heraf  

8 år i lærernes pension.
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Brexit, boliger  
og din pension

14 udsyn

finanskrisen i 2008 sendte irland 
på en langstrakt nedtur, der blandt 
andet betød byggestop i mange 
år. Men i dag er der god vækst i 
landet, og det afføder et voksende 
behov for nye, tidsvarende boliger i 
dublin. storbritanniens farvel til eu 
kan meget vel komme til puste dét 
behov endnu højere op. Her kommer 
din pension ind i billedet: lærernes 
pension er klar til at investere i 
boligbyggerier i dublin.

Fra london til dublin
Mange store amerikanske virksom-
heder som fx amazon og google 

har allerede deres europæiske 
hovedsæde i dublin. det har de 
dels på grund af den lempelige 
virksomhedsbeskatning, men også 
fordi irland har været det eneste 
engelsktalende land i euro-zonen. 
Med britisk exit fra eu, bliver irland 
nu det eneste engelsktalende land 
i hele eu. 

”Man kan derfor forestille sig, at 
mange af de amerikanske finans-, 
it- og farmaceutvirksomheder 
kommer til at flytte en del af de 
aktiviteter, de i dag har i london, 
til dublin”, fortæller Mads rude, 
seniorpartner i sparinvest property 

investors og en af lærernes pensi-
ons samarbejdspartnere inden for 
ejendomme.

lav risiko
der kommer anslået til at mangle 
omkring 13.000 boliger om året i 
dublin i de kommende år, og det er 
den vækst, lærernes pension er ved 
at gøre sig til en del af.

risikoen ved investeringerne 
bliver holdt nede på det lavest tæn-
kelige niveau ved at tage byggeri-
erne i etaper: vi kommer til at bygge 
ejerboliger, og ikke før de første 
boliger er solgt, bygger vi videre. n



Brexit, boliger  
og din pension

et par gange om året fokuserer nogle me-
dier med sportsjournalistisk decimaloriente-
ring på pensionsselskabernes afkast: Hvem 
scorede højest, hvem slog hvem, hvem slog 
markedet, rekorden? ved halvårsafkastet 
i 2016 stod lærernes pension øverst på 
skamlen med at afkast på 5,3%. 

et godt afkast er altid værd at glæde sig 
over. alligevel er der grænser for, hvor højt 
vi hæver armene over at have haft et for-
rygende års- eller halvårsafkast. af samme 
grund, som vi ikke går i panik eller får hjer-

tebæven, hvis afkastet en gang i mellem er 
lavt – eller negativt: fra den dag der første 
gang bliver betalt ind til en ung lærers 
pension, til den dag hun eller han skal have 
pengene udbetalt, går der mange, mange år. 
derfor er vi langsigtede investorer. vi skal 
billedeligt talt løbe en maraton, og derfor 
giver det heller ikke mening at juble højt, 
fordi vi er først på 800-meteren. vi bruger 
ikke en masse energi på købe og sælge for at 
jage en hurtig gevinst, men sigter i stedet på 
det lange løb. n 

vi løBer en Maraton  
Med dine penge

AFkAst i 1. HALvår 2016

var på 5,3%
afkastet ved redaktionens slutning var 8,3 % 

lærernes pensions investeringsafkast  

gennem de seneste ti år. gennemsnitligt, 

har afkastet ligget på lidt over 5% før skat.

15

10

5

0

-5

-10

-15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

gennemsnitAFkAst Før skAt

15AFkAst



obligationschef Mads 

peter thomsen udskød at 

købe portugisiske stats-

obligationer for lærernes 

pensionspenge, da der kom 

regeringsskifte i landet.

nogle af lærernes pensions langsigtede investeringer kan man bo i. det gør flere medlemmer.

Befolket investering
”det er dejligt endelig at få 
vores eget”.

kasper engelbrecht skuer 
fra altanen foran sin lejlighed 
ud over gårdens retlinede 
bænke og bede. Han og hans 
kæreste, kirsten østerskov, 
havde længe turneret om-
kring i midlertidige fremle-
jemål, da kirstens far en dag 
i foråret ringede fra jylland 

og sagde, at nu måtte de to 
nyuddannede lærere hellere 
tage til åbent hus i valby. 

Havde læst i [pans’jo’n]
kirstens far er selv tidli-
gere lærer. Han havde læst 
i [pan’sjo’n], at lærernes 
pensions nybyggede ejen-
dom, jacobsens Have, var 
klar til at blive udlejet, og 

at medlemmer af lærernes 
pension havde fortrinsret på 
ventelisten.

kasper og kirsten kom, 
så og flyttede som nogle af 
de aller første ind i midten af 
juni. de er glade for at bo her. 

”Man kan mærke, at der 
sker rigtig meget i det her 
område - det er fedt”, siger 
kaper engelbrecht. n

De bor iJAcobsENsHAVE

kasper engelbrecht er 

musiklærer på en kom-

muneskole i tårnby, og 

kirsten østerskov er 

dansklærer på køben-

havns sprogcenter

F A k t A

14.500 m² 

ungdoms- og familieboliger

2-5 værelser

114 lejligheder. 

16 investering



i tider hvor det er blevet lidt vanskeligere at få 
sikre afkast i aktier og obligationer, er det ved 
at være en trend, at pensionsselskaber investe-
rer i nybygning af boliger. det er en attraktiv, 
stabil og langsigtet investering.

”vi estimerer dog forsigtigt, når vi skal bereg-
ne, hvad vi kan få i indtægt på ejendommene”, 
siger finansdirektør i lærernes pension, Henrik 
Walther Mogensen. ”Man ved ikke, hvordan 
huslejeniveauerne udvikler sig. Men vi investerer 
i udviklingsområder, så der er en rimelig garanti 
for, at vi kan blive ved med at finde lejere”. 

alle lejligheder i Valby udlejet fra start 
i valby gik det forrygende med udlejningen. i 
sommeren 2016 blev byggeriet jacobsens Have 
befolket fra første dag, og i 27 af de 114 lejlighe-
der var lejeren et medlem af lærernes pension. 
du kan se nogle af beboerne på modsatte side.

aalborg er et vækstområde
lærernes pensions næste boligprojekter 
bliver opført i jylland, nemlig et i aalborg og 
et i aarhus. i aalborg er det et byggeri med 
små 200 lejligheder ved østeråparken, hvor 

øster å vil blive fritlagt, og området vil få et 
stort udviklingsmæssigt løft som et grønt og 
bæredygtigt byområde.

aalborg er attraktiv, fordi byen i lighed med 
aarhus og københavn er et udviklingsområde i 
danmark. det spiller en rolle for mulighederne 
for på lang sigt at kunne regne med at leje boli-
ger ud og få et løbende afkast af investeringen 
til lærernes pensions medlemmer.

”i aalborg kan vi fokusere mere på mindre 
lejligheder. det er svært at få lov at bygge ret 
mange små boliger i københavn, fordi kommu-
nen her har brug for at sikre, at der er plads til 
familier i byen. de samme restriktioner ligger 
ikke på boliger, der opføres i aalborg”, forklarer 
Henrik Walther Mogensen.

Fra psykiatrisk hospital til ny bydel
projektet i aarhus hedder Bindesbøll Byen og 
er en helt ny bydel i risskov. Med udgangs-
punkt i - og med respekt for - det fredede 
gamle psykiatriske hospital og den tilhørende 
park bliver der opført en attraktiv bydel et 
stenkast fra skov og strand og tæt på aarhus 
centrum. 

de første byggerier bliver påbegyndt i 2019, 
og der har netop i september været holdt 
et vellykket borgermøde med naboerne til 
projektet. der er megen lokal opmærksomhed 
omkring det, både på grund af herligheden i 
området og på grund af den arkitektoniske 
værdi af de gamle hospitalsbygninger. n
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ForTrinsrET
som medlem af lærernes 
Pension har du fortrinsret til 
lejligheder i de ejendomme, 
lærernes Pension ejer. 

læs mere om lærernes Pen-
sions boliger på lppension.dk
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Hidtil har lærernes pension bygget boliger i københavn og 
aarhus. nu kommer aalborg også på investeringslandkortet.

Flere pensionspenge i mursten



lærernes pensions tilbud til medlemmerne om 
en privat opsparing ved siden af lærerpensionen 
hedder pluspension. pensionen har hidtil kunnet 
oprettes som en alderssum, der bliver udbetalt på 
en gang, eller som en ratepension, der bliver ud-
betalt i månedlige rater over en bestemt årrække. 
som noget nyt kan pluspension nu også oprettes 
som en livsvarig alderspension, hvor du får penge-
ne udbetalt løbende resten af livet. du kan nemt 
selv oprette en plus pension på lppension.dk.

få ekstra

plus på kontoen 
i din alderdom

PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

læs mere om pluspension 

på lppension.dk eller i fold-

eren ”plus på kontoen”, som 

du finder samme sted.

nye muligheder  
For PrivAt 
oPsPAring med 
PLusPension

BeDRe RenTe
fåR MeDleMMeR Til aT VenTe 
MeD uDBeTalingeR

stadig flere medlemmer, som er gået på 
pension, men som ikke lige står og mang-
ler pengene, vælger at vente med at få 
deres PlusPension udbetalt. årsagen er 
angiveligt, at pengene står til en meget 
bedre rente hos lærernes Pension, end 
det er muligt at få i banken i disse tider.

Om PlusPensiOn
Vælg selv, hvordan og hvor meget du indbetaler
du kan vælge at indbetale et fast månedligt beløb, som 
du selv kan skrue op og ned for, eller du kan indskyde 
engangsbeløb, når det passer dig.

ren opsparing 
alle indbetalingerne går til opsparing. der er ingen  
forsikringsdækninger på en pluspension. 

Få 5 % i rente efter skat 
pluspension forrentes med depotrenten – i 2016 er  
det 5% efter skat. depotrente fastsættes fra år til år.

Vælg mellem 3 udbetalingsformer 
pluspension kan oprettes som ratepension, alderssum 
eller livsvarig alderspension.

også til din husstand
pluspension er ikke kun for dig som medlem af lærer-
nes pension, men også for medlemmer af din husstand.

Pas på modregninger
vær opmærksom på eventuelle modregninger i efterløn 
eller sociale ydelser.
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FOrebyggelsesPrOjekter 
rinder ud
i 2013 og 2014 satte bestyrelsen i lærernes 
pension 1 mio. kroner af i budgettet til støtte 
til projekter, der kunne bidrage til at fore-
bygge, at lærere bliver ramt af invaliditet.

der var flere ansøgninger til puljen. to 
projekter er stadig under afvikling.

ikke alle pengene i puljen er blevet brugt, 
men tiden er udløbet.

HvOr stOr en 
PrOcentdel aF din 
FOrventede slutløn  
regner du med at Få udbetalt i PensiOn?
Måske hører du til den halvdel 
af danskere, der ikke ved, hvad 
de skal svare på det spørgsmål. 
Hvis du er i tvivl, men har lyst til 
at vide det, så find dit nemid, og 
log dig ind på lppension.dk. Her 
kan du tage pensionstjekket og 
få et fingerpeg. tallet er bereg-
net ud fra de data, vi kender, og 
dem du selv trækker med ind i 
beregningen fra pensionsinfo. 

HelHedsPlan  
Og PensiOn

2
0

2
5

Har du styr på 
pensionstiltagene i 
regeringens 2025-
plan? det behøver 
du ikke. uanset hvad 
der bliver vedtaget, 
skal vi nok holde dig 
orienteret om det, der 
har betydning for dig 
og din pension.

vi anbefaler 

70%
vores anbefaling er, at du 
skal have mindst 70% af 
den indtægt, du har i dag, 
når du går på pension. 

70%

55%

Mange lærere, ved Hvad de kan 

FOrvente i PensiOn
tilsyneladende føler medlemmer af lærernes pension sig bedre 
underrettet om deres pension end danskerne generelt gør.

ved en undersøgelse blandt lærernes pensions medlemmer 
foretaget i 2015 svarede 70%, at de var helt eller overvejende 
enige i at de ved, hvad de får, når de går på pension.

i en generel undersøgelse blandt danskere, som penge- og  
pensionspanelet gennemførte samme år, svarede 49%, at de 
ikke vidste, hvad de skulle forvente.
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medlemsFOrum
mere end 
10.000 
stemte ved 
FOrårets valg

ø s t

v e s t

17 genValgTe - 8 nye 
15 kvinder - 10 mænd
På forummets første møde blev Morten 
Thygesen og Minna Riis genvalgt som 
henholdsvis formand og næstformand.

11 genValgTe - 14 nye
9 kvinder - 16 mænd
På forummets første møde blev leif 
Plauborg genvalgt som formand og ulla  
de Boer blev valgt som næstformand.

Med mere end 10.000 stem-
mer kom valgprocenten ved 
forårets medlemsforumvalg 
op på lidt over 7. det lyder ikke 
af meget, sammenlignet med 
stemmeprocenten ved folke-
tingsvalg, men det er faktisk 
et flot resultat ved et valg til et 
pensionsselskab og næsten en 
fordobling af stemmeprocenten 
ved det forrige valg. så tak til 
alle, der deltog!

der blev valgt 25 medlemmer 
til hvert forum, i alt 24 kvinder 
og 26 mænd, og de skal sidde – 
mindst - til der er valg igen om 
tre år. du kan læse mere om 
medlemsforum og deltagerne 
på lppension.dk under ”om os”

vi er klar ved telefonerne og  
på chatten alle hverdage 
mandag-torsdag 8.30 – 20.00 
fredag 8.30 – 15.00 

TAl 
   MEd

telefon: 70 21 61 31
chat: lppension.dk 

os

ingen invalidePensiOn 
sammen med ressOurceFOrløbsydelse  

fra den 1. juli 2016 udbetaler lærernes pension 
ikke længere invalidepension til medlemmer, der 
modtager ressourceforløbsydelse fra det offentlige. 
udbetalinger fra lærerpensionen bliver nemlig 
100% modregnet i ydelsen fra det offentlige. 
dermed er forsikringens tiltænkte betydning som et 
økonomisk supplement i en svær tid helt væk.

stadig børnepension og betalingsfritagelse
vi giver fortsat betalingsfritagelse, hvis du 
modtager ressourceforløbsydelse. Betalingsfrita-
gelse sikrer, at størrelsen af din alderspension og 
forsikringer bevares på et niveau, som om der stadig 
blev indbetalt til pensionsordningen. vi udbetaler 
også fortsat børnepension til dine børn under 21 
år. Hverken børnepension eller betalingsfritagelse 
bliver modregnet. 

Forståelse fra de berørte
ændringen vil komme til at berøre ca. 200 medlem-
mer om året. Beslutningen har kun mødt forståelse 
fra de medlemmer, som var i gang med udbetalinger 
og fik meddelelse om, at udbetalingen fra lærernes 
pension ville stoppe.
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tag et  
PensiOnstjek
en tommelfingerregel siger, at for 
nogenlunde at bevare din leve-
standard skal du have pensions-
udbetalinger svarende til ca. 70% 
af den løn, du får, mens du arbejder. 
log dig på lppension.dk og tag et 
pensionstjek, for at få en fornem-
melse af, hvor du ligger i dag. 

eR en  

Million  
Nok?
selv om det lyder 
besnærende med 
en million på kon-
toen, så skal man 
huske på, at der 
for det første skal 
betales almindelig 
indkomstskat af 
pengene, når de 
udbetales, og for 
det andet, at med 
den forventede 
levealder, vi har i 
dag, skal de penge 
række i mange år. 

68%

32%

Overskud På FOrsikringsregnskabet
for fjerde år i træk har lærernes pension sat prisen for forsikringer ned, fordi 
vi har haft et overskud på forsikringsregnskabet. om det skyldes en stress-
reduktion blandt lærerne, ved vi ikke. procentvis fylder stress stadig meget. 
Hver anden tilkendelse af invalidepension, skyldes en psykisk relateret lidelse. 

Mange tusinde lærere 
miLLionærer
Blandt de lærere, som indbetaler til en pensionsordning i  
lærernes pension, har næsten 14.000 allerede sparet mere  
end en million op til deres pension. der er flest pensions   mil-
lionærer i aldersgruppen 50-60 årige. i denne aldersgruppe  
er næsten hver tredje pensionsmillionær.

68 Procent af pensionsmillionærerne er kvinder, og  
32 Procent mænd. den fordeling svarer nogenlunde  
til kønsfordelingen blandt medlemmerne i det hele taget.
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LAve omkostninger
administrationsomkost-
ningerne i lærernes pen-
sion ligger en del under 
branchens gennemsnit.

Branchens gennemsnit

772 kroner
lærernes pension

495 kroner

AFkAst
afkast på 2,1 % 
før skat for 2015, 
lå en smule over 
branchegennem-
snittet på 1,8 %.

Aktiver
aktiver er steget 
fra 81 mia. i 2014 
til 86,5 mia. i 2015. 
det placerer 
lærerenes pension 
som det 8. største 
arbejdsmarkeds-
pensionsselskab  
i danmark.

dePotrente
depotrenten i 2015 
på 5,5 % før skat 
var den højeste 
blandt de selska-
ber, der udbetaler 
depot rente. næsten 
1 procentpoint over 
nummer to.

indBetALinger og udBetALinger
lærernes pension har 140.000 medlemmer, 
og 60,5% af dem indbetaler til pension. de 
resterende er enten pensio nister eller med-
lemmer, der er holdt op med at arbejde som 
lærere, men som har ladet deres pension her 
blive stående.

lærernes pension er stadig et ungt selskab, 
så der er stadig meget stor forskel på, hvor 
meget der bliver betalt ind til selskabet og 
hvor meget der går til udbetalinger af pen-
sioner. indbetalingerne var på 4,8 mia. kroner 
i 2015, udbetalingerne på 952 mio.

nøgletal



fremrykket 
skAt 
i grønLAnd
inatsisartut har vedtaget en ændring i 
indkomstskatteloven, som medfører, at 
man i grønland ikke længere kan få fradrag 
for indbetalinger til pensionsordninger i 
udlandet – herunder danmark. til gengæld 
skal man ikke betale skat af udbetalinger, 
som stammer fra indbetalinger, man ikke 
har haft fradrag for. den nye lov træder i 
kraft den 1. januar 2017.

Hvis dette er relevant for dig, vil du kunne 
læse mere om det ved at logge dig ind på 
lppension.dk

ifølge danmarks 
statistik ender 46 
procent af alle ægte-
skaber i skilsmisse. 
tilsyneladende er 
ægteskabets fjerde 
år det farligste. er der stor forskel på, hvor meget i har sparet op? 

Husk, at livsvarig alderspension ikke kan deles ved skils-
misse – heller ikke ved ægtepagt.

for nogle pensioner gælder, at i kan aftale i en ægte-
pagt, at i vil dele den i tilfælde af, at i bliver skilt. Men 
den livsvarige alderspension kan ikke deles – heller ikke 
i en ægtepagt. så værdien af en pensionsordning tager i 
hver især med jer ved skilsmisse.

regn ikke med kompensation
der er en teoretisk mulighed for, at den, der har den 
store opsparing kan blive pålagt at betale den anden et 
kompensationsbeløb. Men regn ikke med det. reglen 
har sjældent været anvendt i praksis, og når den har, har 
kompensationsbeløbene været meget små.

sørg for at spare op til dig selv
det bedste du kan gøre, for dig selv, er at sørge for altid 
at indbetale så meget til din egen pension, at du har 
nok at leve af, når du bliver gammel. også hvis du bliver 
gammel alene.

pensionen  
skal ikke deles
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lAndsGEnnEMsniT

Blandt lærernes pension medlemmer er der ligeløn mellem køn-
nene, og der bliver også betalt fuld pension under barsel. derfor 
har mandlige og kvindelige medlemmer sparet nogenlunde lige 
meget op. sådan er det ikke i danmark generelt.

kun i 12 kommuner får kvinder mest i pension
en beregning fra brancheorganisationen forsikring og pension 
viser, at kun i 12 af danmarks 98 kommuner har 60-årige kvinder 
flere penge til pension end jævnaldrende mænd.

det er en forskel, der eksisterer på trods af, at kvinder og 
mænd indbetaler den samme andel af deres løn til pension. årsa-
gen til forskellen ligger i, at der stadig er et generelt løngab mel-
lem kvinder og mænd, at kvinder hyppigere arbejder på deltid, og 
at kvinder generelt stadig holder længere barsel end mænd. 

kun 60-årige indgår i beregningerne, 2014

kommuner Hvor kvinderne  
har størst pensionsformue ift. mænd

nr. kommuner ForskeL i kr.

1 samsø           277.965 

2 albertslund           229.453 

3 syddjurs           147.127 

4 vesthimmerlands           129.771 

5 langeland           112.869 

6 ishøj           102.998 

7 norddjurs              76.425 

8 tønder              20.982 

9 rebild              15.220 

10 lemvig                6.293 

11 skive                3.208 

12 lejre                1.295 

lærere Har liGeløN oG liGe PeNsioN

– EN TIME AF DIT LIV

vintertidssøndagen  
er PensiOnsdag
for tredje år i træk er vintertidssøndagen 
udråbt til pensionsdag. søndag den 30. 
oktober har døgnet 25 timer, og hvis du 
skulle få den udmærkede tanke, at du kan 
bruge den ekstra time på at tjekke tilstan-
den på din pensionsordning – så sidder vi 
ved telefonerne mellem klokken 11.00 og 
kl. 14.00, klar til at svare på de eventuelle 
spørgsmål, du måtte have.

vil du ikke bruge en time, så brug fem  
minutter. det kan sagtens være, det er nok.

•	 log dig ind på lppension.dk med dit 
nemid og, se hvad du kan forvente at 
få udbetalt, når du går på pension

•	 se hvor mange renter du har fået på  
din pension

•	 saml dine småpensioner

•	 tag et pensionstjek

•	 vælg, hvem der skal have penge,  
når du dør.

Rapporter fra Det nationale 
forskningscenter for Vel-
færd viser, at lønforskellen 
mellem mænd og kvinder i 
dagens Danmark er ca. 17-18 
procent i gennemsnit. en 
forskel, der har været nær-
mest uforandret gennem de 
seneste 35 år.
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For ung til seniormøde? snup et informationsmøde
selv om du synes, du er alt for ung til at tænke på din pension, så kan  
det alligevel være en god ide at ofre din ordning lidt opmærksomhed.  
det handler nemlig om mere end alderspension.

Brug 1½ time på et informationsmøde og hør om, hvordan 
•	du	kan	få	hjælp	af	Lærernes	Pension,	hvis	du	får	problemer	med	helbredet
•	du	er	stillet,	hvis	du	går	ned	i	arbejdstid
•	din	familie	er	stillet,	hvis	du	dør	tidligt
•	det	ser	ud	med	din	pension
gør det personligt: tag din bærbare eller tablet og dit nemid med.

Kom med til  
seniormøde, og hør 
om din pension
seniormøder er et tilbud til overenskomstansatte medlemmer, som er 
fyldt 58 år. er du begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når du ikke 
længere er på arbejdsmarkedet, så kom og hør fx om, hvad du kan få, når du 
går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og 
folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. 

Møderne starter kl. 16.30 og varer ca. 3 timer. efter mødet serverer vi 
middag. du er velkommen til at tage en ledsager med.

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

meLd dig eLLer jer 
tiL På vores Hjemmeside 

LPPension.dk 

odense 
26. januar 2017 kl. 16.30

københavn 
9. februar 2017 kl. 16.30

kolding 
9. marts 2017 kl. 16.30

Viborg 
23. marts 2017 kl. 16.30

brug evt QR koden her

basiskursus for tillidsrepræsentanter
aalborg 

11. januar 2017 
kl. 9.00 -15.00

lyngby
17. januar 2017 
kl. 9.00 -15.00

Vejle
31. januar 2017 
kl. 9.00 -15.00

meLd dig tiL På  

LPPension.dk/trkursus

det er gratis at være med, men 
tilmelding er nødvendig.

brug evt QR koden her

Gratis!

Gratis!

meLd dig eLLer jer 
tiL På vores Hjemmeside 

LPPension.dk 

aarhus
26. oktober 2016 kl. 16.30

ringsted
15. november kl. 16.30

Herning
8. marts 2017 kl. 16.30

brug evt QR koden her

lærernes pension og lærer-
nes a-kasse holder kursus 
for tillidsrepræsentanter  
om pension og efterløn. 


