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Jeg glæder mig altid til  
at være sammen med mine 
børn – og lige i dag glæder 
jeg mig til tarteletter.

”



DE FLESTE LÆRERE, 
SOM HAR EN EKSTRA  

PENSIONSOPSPARING, 
HAR DEN I EN BANK.

MEN BETALER DE  

FOR HØJE 
OMKOSTNINGER? 

0,25 PROCENT EKSTRA I ÅRLIGE  
OMKOSTNINGER

KAN BETYDE, AT MAN SKAL BLIVE  
ET ÅR MERE  

PÅ ARBEJDET.

SPAREGRISEN 

SKAL BESKYTTES.
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B
ankrådgivere fik en 22. plads,  
da kommunikationsbureauet  
Radius i juli 2018 for tiende år i  
træk undersøgte den danske be

folknings holdning til 26 forskellige faggrup
pers troværdighed. Under bankrådgiverne lå 
ejendomsmæglere, journalister, bilforhandlere 
og nederste politikere. Bankrådgivere nyder 
altså ikke stor tillid i den danske befolkning. 
Paradoksalt nok går de mistroiske kunder 
stadig i banken med deres sparepenge.

De fleste lærere, der sparer  
ekstra op, gør det i banken
I juni 2018 undersøgte Lærernes Pension, hvor 
mange af vores medlemmer, der sparer op 
til ekstra pension ved siden af deres Lærer
Pension, altså ud over den pension, som auto
matisk bliver indbetalt af arbejdsgiverne hver 
måned. Undersøgelsen viste, at 41 % sparer 
supplerende op ved siden af LærerPensionen. 
Af dem betaler 63 % ind til en supplerende 
opsparing i en bank, og 53 % af dem har søgt 

rådgivning i en bank i forbindelse med deres 
supplerende opsparing. 

”Får din opsparing for meget bank?”
Sådan spurgte Forbrugerrådet Tænk, da de i 
foråret 2018 satte fokus på, hvordan bankerne 
tager sig rigtig godt betalt, når de hjælper dig 
med at investere penge i din pensionsordning. 
Faktisk æder de via gebyrer og omkostninger 
en stor luns af din opsparing, når de hjælper dig 
med at investere. Den stygge ulv har tænderne 
i sparegrisens skinke.

På side 12 kan du læse, hvad seniorøkonom 
i Forbrugerrådet Tænk, Troels Hauer Holmberg, 
mener om, hvad omkostninger betyder for din 
opsparing og om den interessekonflikt, der lig
ger i, at en bankrådgiver samtidig er en sælger. 

Opsparing til din alderdom  
– det er det, vi er her for
I dette nummer af [pan’sjo’n] vil vi desuden 
gerne fortælle dig, at hvis du har behov for at 
spare ekstra op til din alderdom for at få den 

levestandard, du ønsker dig, når du bliver gam
mel, så har du flere muligheder for at gøre det 
i dit eget pensionsselskab, Lærernes Pension. 
Vi – dit eget pensionsselskab – interesserer os 
i meget høj for, hvad der bedst for vores med
lemmer, og det er derfor, vi har dette tema. Vi 
har ingen aktionærer eller andre, der skal tjene 
på din opsparing. Lærernes Pension er  
til for lærerne, hverken mere eller mindre.  
Lærernes Pension er dannet af aftaleparterne 
på lærerområdet med det formål at sikre lærer
nes pensionsdækning. Derfor hedder det også 
i formålsparagraffen at ”Vi giver lærerne øko
nomisk tryghed som pensionister og tryghed 
omkring deres egen og nærmestes økonomi 
ved invaliditet og død. Vores pensionsordninger 
sikrer tryghed for hvert enkelt medlem og byg
ger på kollektive, solidariske principper”. n
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Spar ekstra op i dit  
eget pensionsselskab

Omkring

4.000medlemmer

eller nogen fra  
deres husstand, har  

tegnet en PlusPension hos  
Lærernes Pension.

KOM GODT I GANG
Penge- og Pensionspanelet giver 
nogle hovedanbefalinger til, hvor dan 
du kan spare mere op til pension:

Start med at tilbagebetale din 
højtforrentede gæld, herunder 
bankgæld.

Indbetal frivilligt på din  
eksisterende ordning, eller 
opret en pensionsordning, 
hvilken ordning du skal vælge 
afhænger af dine skatte-
forhold og øvrige ordninger.

Hvis du bor i ejerbolig, overvej 
også at tilbagebetale din 
realkreditgæld.

1

2

3

D
et danske pensionssystem er 
igen og igen kåret som verdens 
bedste. Det står på en bund af 
folkepension, som alle borgere 

kan få. Oven på den har vi arbejdsmar
kedspensionerne, som næsten alle har 
– nemlig opsparinger, der er koblet med 
den løn, man har modtaget gennem sit 
arbejdsliv. For lærernes vedkommende er 
det arbejdsgiveren, der har indbetalt en 
del af lønnen til lærernes pension, den vi 
kalder LærerPension. Endelig har mange 
desuden en privat opsparing ved siden af. 
Det er denne sidste del, de private opspa
ringer, vi har fokus på i dette blad.

Nogle har behov for ekstra opsparing
For en helt almindelig lærer, der får et 
lærerjob efter endt uddannelse og arbej
der på fuldt tid frem til sin pensionsalder, 
skulle der være en passende pension. 
Men ikke alle er ”helt almindelige”.  Man 
kan være kommet sent ind på arbejds

markedet, man kan have kan have haft 
perioder, hvor man ikke har betalt ind til 
sin pension, man kan have haft perioder 
hvor man ikke har arbejdet på fuld tid 
og derfor heller ikke betalt fuldt ind til 
pensionen. Der kan være mange gode 
grunde til, at man måtte ønske at spare 
noget ekstra op.

Er du usikker på, hvor du selv står, 
med det du har sparet op til nu, kan du 
even tuelt gå på lppension.dk og tage et 
Pensionstjek under ”Spar ekstra op”.

Hvis du vil spare ekstra op, anbefaler 
vi, at du undersøger dine muligheder for 
at gøre det i Lærernes Pension, så du kan 
sammenligne dine vilkår her med dem, din 
bank tilbyder dig. 

Hos Lærernes Pension kan du vælge 
mellem forskellige måder at spare ekstra 
op på: Du kan betale ekstra ind på din  
eksisterende LærerPension hver måned. 
Eller du kan oprette en PlusPension. 
Begge dele er beskrevet på næste side. n
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AFKASTET  
i Lærernes  
Pension var  
i 2017 på 

6,6%

O M K O S T N I N G E R N E

på en PlusPension er i 2018 

1% 

af hver indbetaling – ikke af det, du har sparet op. 
Bliver der ikke indbetalt noget, betaler du mellem 
15 og 30 kroner om måneden i administration.

R E N T E N

på en PlusPension er i 2018 

7,5%  

før pensionsafkastskat. 
Renten kan ændres løbende 
– og den kan næppe holde 
sig oppe på 7,5%. 

1  Overvej, hvordan  
du vil indbetale

•  Et fast månedligt beløb, 
som du selv bestemmer.

•  Et engangsbeløb, når du 
vil. Det første skal være på 
mindst 12.000 kroner, og 
de efterfølgende skal være 
på mindst 6.000 kroner. 

2 Vælg enten
• Ratepension
• Alderssum
• Livsvarig alderspension.

Opret en PlusPension
Du – og medlemmer af din husstand – kan 
oprette en PlusPension. På lppension.dk 
kan du eller I under ”Spar ekstra op” finde 
en beregner, hvor I nemt kan se, hvad en 
indbetaling kan blive til.

Alt, hvad du betaler ind til en PlusPen
sion, går til din alderspension. Der er ingen 
forsikringer på en PlusPension. 

Du kan enten indbetale et beløb hver må
ned, eller du kan vælge at indsætte et beløb 

én gang, når du opretter en PlusPension. 
Der er intet minimumsbeløb for løbende 
indbetalinger, men du skal indbetale mindst 
12.000 kroner, hvis du vil oprette den med 
et enkelt indskud. Du må gerne skyde flere 
penge ind efterfølgende. De efterfølgende 
indskud skal bare være på mindst 6.000 
kroner.

Du skal beslutte, om du ønsker din Plus
Pension oprettet som en ratepension, altså 
løbende udbetalinger over en årrække, som 

en alderssum, altså en engangsudbetaling, 
eller som en livsvarig alderspension, altså 
løbende udbetalinger så længe du lever.

Når du har besluttet det, kan du sætte 
din PlusPension i gang selv. Bare log dig ind, 
og lad dig guide. 

Er du ikke medlem, kan du ikke logge dig 
ind. I stedet kan du udfylde og sende ”Aftale 
om PlusPension”, som du finder samme sted 
på hjemmesiden.

Spar op i dit eget selskab

ELLER

Du kan vælge mellem to forskellige måder at spare ekstra op på: Du kan betale ekstra 
ind på din eksisterende LærerPension hver måned. Eller du kan oprette en PlusPension.

Øg dine indbetalinger over lønnen
Hvis du er ansat i kommuner eller regioner, 
kan du betale ekstra ind på din LærerPension 
hver måned. Hvis du ønsker det, skal du bede 
din arbejdsgiver om at stå for det. Meddel 
lønkontoret, hvor meget mere du ønsker, der 

skal sættes ind til din pension hver måned. 
Du har lov til at sætte så mange penge, som 
du vil, ind på denne måde. 

Ekstra penge, der kommer ind på din 
LærerPension på denne måde, bliver be
handlet som de andre penge på din Lærer

Pension. Vær opmærksom på, at det blandt 
andet betyder, at nogle af pengene går til 
at forhøje dine forsikringsdækninger. Det er 
altså ikke alt, hvad du indbetaler ekstra på 
denne måde, der går til din alderspension.

PLUSPENSION

BRUG 
beregneren på  

lppension.dk, og se, 
hvad det kan blive  

til. Du behøver  
ikke at logge på.

 Er du medlem?  
 – Sæt selv i gang

• Log ind på lppension.dk.
• Beregn under ”Spar mere op”.
• Sæt din PlusPension i gang.

3  Er du ikke medlem?  
 – Send os en aftale

• Gå på lppension.dk.
• Beregn under ”Spar mere op”.
•  Udfyld og send ”Aftale om PlusPension”.

3
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D E T  E R 
N E M T 
O G 
O V E R S K U E L I G T
Tobias Zimling Kristiansen er 39 år og lærer i en 

folkeskole. Han oprettede en PlusPension i april 

2017, og han indbetaler et fast beløb hver måned.

H V O R  M E G E T  
I N D B E T A L E R  D U  P Å  D I N  
P L U S P E N S I O N ?

1.000 kroner  
om måneden

Hvordan får du råd?
1.000 kroner er da en 
post på budgettet, 
men jeg bor alene, og 
jeg kan godt undvære 
pengene uden at skulle 
lægge mit liv om, så 
det går. Desuden får 
jeg jo et skattefradrag. 
Det hjælper også.

Hvor søgte  
du rådgivning?
Ingen steder. Jeg un
dersøgte det selv, dels 
på Lærernes Pensions 
hjemmeside og dels 
på pensionsinfo. Og 
så sammenlignede 
jeg omkostninger og 
afkast i andre private 
pensionsordninger. Der 
er ganske vist nogle, 
som lover et højere 
afkast, men så er risi
koen også større. 

Hvad fik dig til at over-
veje at spare mere op?
Jeg havde haft en ledigheds
periode, hvor der ikke blev 
indbetalt til min pension, så 
jeg var klar over, at jeg nok 
burde rette lidt op. Da jeg tog 
pensionstjekket på Lærernes 
Pensions hjemmeside, kunne 
jeg se, at min pension lå lidt 
i den lave ende, og hvis ikke 
jeg gjorde noget, ville jeg ville 
få en større indtægtsned
gang, når jeg går på pension.

Hvorfor valgte du 
en PlusPension?
Fordi det virkede mere 
sikkert end de andre 
private opsparinger, 
jeg kunne vælge, og 
fordi det er meget 
nemt og overskueligt 
at have opsparingerne 
det samme sted.

9

ARBEJDSMARKEDSPENSION  

ER EN BILLIG PENSION. DIN 
ARBEJDSMARKEDSPENSION KAN  

GIVE ET GODT 
AFKAST OG HAR TYPISK  

LAVE OMKOSTNINGER. DIN 
ARBEJDSMARKEDSPENSION ER ALTSÅ 

EN GOD OG BILLIG MÅDE  

AT INVESTERE DIN OPSPARING I STEDET 
FOR AT INVESTERE  

I EN INVESTERINGSFORENING ELLER 
PULJEORDNING MED BANKENS  

HJÆLP.
FORBRUGERRÅDET TÆNK, APRIL 2018

”

FÅ  
overblikket

Se alle  
dine pensioner på  

pensionsinfo.dk
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J E G  F I K  A T  V I D E ,  
A T  J E G  N O K  
H A V D E  S P A R E T  
F O R  L I D T  O P

Hvordan får du råd?
Jeg havde ikke kunnet 
gøre det for fem eller  
ti år siden, men nu er 
mine børn ved at være 
store, så nu bliver der 
råd til opsparing.

Hvor søgte du  
rådgivning?
Jeg ringede til Lærer
nes Pension, da jeg 
havde fået brevet. 

Hvad fik dig til at over-
veje at spare mere op?
Jeg fik en henvendelse fra 
Lærernes Pension om, at 
jeg måske havde sparet for 
lidt op. Det var jeg godt selv 
klar over, for jeg har haft 
perioder med orlov med mine 
børn, hvor der ikke er blevet 
indbetalt. Da jeg tjekkede 
min pensionssats, kunne jeg 
godt se, at den lå under de 
anbefalede 70%. Men jeg vil 
gerne ha’ det godt, når jeg 
bliver gammel, så det har 
altid været min hensigt at 
spare mere op. Det blev så 
nu. Og får jeg råd til det, vil 
jeg gerne sætte endnu mere 
ind på kontoen.

Hvorfor valgte du 
en PlusPension?
Det var det, jeg blev 
rådet til af pensions
rådgiveren i Lærer
nes Pension, og det 
råd fulgte jeg bare. 
Jeg ved desuden, at 
det er en fordel at 
have sine pensioner 
samlet ét sted.

H V O R  M E G E T  
I N D B E T A L E R  D U  P Å  D I N  
P L U S P E N S I O N ?

1.200 kroner  
om måneden

Signe KofodJensen er 49 år og arbejder på en 

folkeskole. Hun oprettede en PlusPension i juli 

2018, og hun indbetaler et fast beløb hver måned.

Du hører meget om, at du skal passe på omkostninger på din  
pen sionsopsparing, men ud over at du gerne vil have en lav  
procentsats, skal du også se på, hvad denne omkostnings - 
procent regnes af. Regnes de af indestående eller indbetalinger?

I Lærernes Pension trækker vi 1% i omkostninger af dine 
ind  be talinger. Sætter du dine pensionspenge i en bank eller 
en investeringsforening, trækker de oftest omkostninger af 
formuen/indeståendet. Og der er stor forskel, som du kan  
se i dette eksempel:

PAS PÅ OMKOSTNINGER

1% i omkostninger af indestående er 2.000 kroner 

1% i omkostninger af indbetalinger er 200 kroner

VED EN PENSIONSOPSPARING PÅ 
200.000 KRONER MED EN ÅRLIG 
INDBETALING PÅ 20.000 KRONER

E K S E M P E L



Bør du
SPARE
mere op? 

log dig ind og  
tag et pensionstjek på  

lppension.dk
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S Å D A N  G Ø R  L Æ R E R N E

41%
af lærerne sparer op  
til pension ved siden  
af LærerPensionen

63% 
af disse gør det i en bank, og 

53% 
har søgt rådgivning i en bank 
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DET SIGER SPECIALISTEN!

NÅR GRATIS RÅD
ER DYRE

Hvorfor har I i Forbrugerrådet Tænk  
så meget fokus på bankernes  
omkostninger?
Langt de fleste, der sparer op i bankerne, be
taler efter vores mening meget høje omkost
ninger, og høje omkostninger er vejen til dårlige 
afkast. Undersøgelse efter undersøgelse viser, 
at de investeringsfonde, som gør det bedst, er 
dem med de laveste omkostninger.

Det kan man godt undre sig over. Det er 
jo bare 1½ eller 2 procent. Men Penge og 
Pensions panelet undersøgte for nyligt 
omkostningernes langsigtede betydning, og 
her fremgik det, at selv 0,25 procent i årlige 
omkostninger kan betyde, at du skal blive et år 
ekstra på arbejdsmarkedet. Taler vi 1 procent, 
så svarer det til fire år ekstra på arbejdsmar
kedet, så det er utroligt, hvor meget selv helt 
små omkostningsforskelle betyder for, hvilken 
pensionsindkomst du kan få ud af din opspa
ring i sidste ende. Der er altså al mulig grund til 
at finde den store lup frem og få gennemgået 
sine opsparinger og sine omkostninger og finde 
ud af, om man er det rigtige sted, eller man 
skal se sig om efter noget andet. 

Men det kan selvfølgelig være svært. 
Investering er for de fleste en by i Rusland, 
som man ikke selv har lyst til at stå for. Man 
vil helst finde nogle, som man har tillid til, som 
kan håndtere det for en, og desværre bliver det 
så typisk banken, folk gå til.

Skyldes det ikke, at i banken får du 
gratis rådgivning, mens en uvildig 
rådgiver koster penge?
Bankens rådgivning er ikke gratis! Men kun 
få er opmærksomme på de omkostninger, de 
betaler i banken. Standardproduktet i banken 
er investeringsbeviser, altså en andel af en 
investeringsfond, som bliver lavet i de danske 

investeringsforeninger. Så næsten alle, der går 
i banken for at få rådgivning, kommer hjem 
med investeringsbeviser. De færreste er klar 
over, at en rigtig stor del af deres opsparing 
forsvinder ind i investeringsforeningen og 
bliver sendt tilbage til banken. Man er ikke 
opmærksom på det, fordi man ikke betaler 
direkte i form af et synligt honorar. Men man 
betaler i tusindvis af kroner om året for at være 
med i bankens investeringsforening. Så det er 
på ingen måde gratis. Det er faktisk utroligt 
dyrt, hvis du spørger mig. 

Der er netop kommet nye regler, som tvin
ger alle omkostninger i bankernes investerings
foreninger frem i lyset. Det bliver formentligt 
et chok for mange at se alle de omkostninger, 
de betaler i banken i form af fx kurtage, porte
føljepleje og nu også alle de gebyrer, der træk
kes i investeringsforeningen, udgifter, som de 
færreste er opmærksomme på. Fremover får 
man oplyst et samlet beløb, både i kroner og 
i procent for, hvad man betaler. Vi håber, det 
vil få mange til at overveje, om de skulle gøre 
noget andet. Her i Forbrugerrådet Tænk så vi 
gerne, at der blev sparket gang i priskonkur
rencen på bankmarkedet. Efter vores mening 
betaler forbrugerne alt for meget i banken. 
Helt generelt, så er danskernes penge placeret 
ret dårligt i banken, synes vi. Det er derfor, at 
vi har kørt en større kampagne for at øge folks 
viden om de her problemstillinger. 

Hvis man ikke skal gå  
i banken, hvor så?
Man kan for eksempel undersøge, om ens pen
sionsselskab kan gøre det billigere og bedre. 
En fordel ved mange pensionsselskaber er, at 
de er kundeejet, så ingen aktionærer skal tjene 
på din opsparing. Hele overskuddet kan gå til 
medlemmerne. 

En anden mulighed er, at gå til en uvildig 
rådgiver. Dér er det bare en barriere for mange, 
at man skal betale et honorar. Du skal måske 
betale 5.000 kroner for at få undersøgt din 
portefølje af værdipapirer og få anbefalet en 
ny, og for mange vil det virke som et stort 
beløb. Men for de fleste vil det være billigere 
end banken, når man regner det hele med, og 
der skal ikke gå ret mange år, før den investe
ring har tjent sig selv hjem rigtig, rigtig mange 
gange. 

Endelig er der også ved at opstå flere og 
flere onlinerådgivningstjenester, hvor man 
ikke sidder over for et menneske af kød og 
blod, der rådgiver en om, hvad man skal gøre. 
I stedet klikker man nogle spørgeskemaer 
igennem på hjemmesiden og ender med at få 
en anbefaling om, hvor man kan få placeret 
sine penge, ofte langt billigere end bankernes 
traditionelle investeringsordninger.

Er vi i Danmark for forvænt med en høj 
grad af forbrugertryghed? Vi tænker, 
at der er kontrolinstanser, som beskyt-
ter os mod lidt for smarte sælgere?
Det er mit indtryk, at mange regner med, at der 
er nogen, der holder øje. Vi har myndigheder, 
lovgivning, ankenævnssystemer og så videre, 
så man tænker, at det nok ikke kan køre helt af 
sporet. Men det er min oplevelse, at virkelighe
den ofte kommer bag på folk. At tingene sådan 
set er værre, end folk troede, de kunne være, 
og at der ikke bliver holdt så meget øje, som 
folk tror. Det er en falsk tryghed. Situationen er 
den, at folk i vid udstrækning selv har ansvaret 
for, hvad de investerer i, selvom de er blevet 
anbefalet af en bank. Jeg har i Pengeinstitut
ankenævnet været med til at behandle i hund
redvis af investeringsrådgivningsklagesager, 
og der er dommernes tilgang, at folk må forstå, 

Når man taler om pensionsopsparing i banken, bliver man sjældent anbefalet det, der er bedst for en selv. 
Man bliver snarere anbefalet det, som banken har økonomiske interesser i, mener Troels Hauer Holmberg, 
og derfor råder han til, at man undersøger andre muligheder, fx ens eget pensionsionsselskab.
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HER I 
FORBRUGERRÅDET  
TÆNK SÅ VI GERNE, AT DER 
BLEV SPARKET GANG I  
PRISKONKURREN
CEN PÅ BANK MARKEDET.  
EFTER VORES MENING 

BETALER  
FORBRUGERNE  

ALT FOR MEGET  
I BANKEN.
TROELS HAUER HOLMBERG

”

TROELS HAUER HOLMBERG
er seniorøkonom i Forbrugerrådet 

Tænk, hvor han har forsvaret 

forbrugernes interesser i 10 år. 

Han er uddannet cand. scient.pol. 

og har en HD i finansiering med 

speciale i investeringsanalyse.



[ TEMA ]

DET SIGER SPECIALISTEN!14

at der er omkostninger forbundet med dette 
her, og folk må forstå, at det ikke er noget, 
man kan få en erstatning for. 

Når vi informerer om vores PlusPen-
sion skal vi skrive, at vi kun informe-
rer om vores eget produkt, og vores 
rådgivning dermed ikke er uvildig. 
Hvilken effekt har sådan en regel?
Sådan en oplysning kommer ikke til at gøre fra 
eller til. Det forbrugerne har brug for, er ikke 
god information. Det, de virkelig har behov 
for, er god rådgivning, at blive anbefalet gode 
løsninger, som tjener deres interesser bedst. 
Det er ikke altid det, forbrugerne får i banken.

Er det bedre, at folk fremover i  
deres opgørelser kan se i kroner  
og i procent, hvor meget de betaler  
i omkostninger?
Det vil blive en øjenåbner for rigtig mange at 
se, hvor mange tusind kroner, de egentlig be
taler om året. Det vil formentlig også øge folks 
lyst til at søge uvildig rådgivning. Hvis man 
opdager, at man betaler 20.000 i banken, så er 
det måske ikke så slemt at betale den uvildige 
rådgiver 5.000 kroner. 

Jeg tror dog heller ikke, at omkostnings
oplysninger ved et trylleslag får vendt op 
og ned på det danske marked. Det danske 
marked er meget homogent, alle bankerne 
opererer mere eller mindre med den samme 
forretningsmodel, hvor man har en tilknyttet 
investeringsforening, og det er investeringer 
derfra, man anbefaler kunderne, uanset hvor 
gode eller dårlige de er, og uanset hvor godt 
eller skidt de gør det i sammenligning med 
andre investeringsfonde. Som forbruger bliver 
man ikke anbefalet det, der er bedst for en 
selv. Man bliver anbefalet det, som banken har 
økonomiske interesser i. 

Ingen banker i Danmark har valgt den 
modsatte forretningsmodel, hvor man lever af 
at tage honorar fra kunderne mod til gengæld 
at afsøge markedet for de allerbedste fonde 
og anbefale dem til kunderne. Hvis en bank 
valgte en ny forretningsmodel, hvor kundernes 
interesser blev sat først, og hvor man ydede 
rigtig rådgivning om, hvad der er bedst for 
kunden, så tror jeg, der ville komme skred i 
markedet. Så kunne sige man: gå der hen, hvis 
du er utilfreds. I dag er mange ikke helt trygge 

ved, at der sidder en uvildig rådgiver et eller 
andet sted i et lille hus i en forstad. Jeg tror, 
folk umiddelbart føler sig mere trygge ved 
store banker, der har et ry, de skal beskytte.

Så det bedste for forbrugerne ville 
være, at salg og rådgivning er skilt ad?
Ja, vi har en forhåbning om, at vi kan være 
med til at presse på, så der en dag er en eller 
flere banker, der lægger forretningsmodellen 
om. Fx er rådgivningsmarkedet i England og i 
USA meget mere fragmenteret. Der er mange 

flere forskellige forretningsmodeller. I Danmark 
er forretningsmodellen stor set helt ens, og 
markedet her meget fastlåst. Det betyder, 
at danske forbrugere går glip af de enorme 
prisfald, der er på investeringsfonde på det 
globale marked. Særligt i USA rasler priserne 
ned, men det mærker vi ikke i Danmark, selv 
om forbrugerne i Danmark lige så godt kunne 
have deres spare penge i amerikanske fonde 
som i bankerne egne fonde. Bankerne har en 
økonomisk interesse i at benytte deres egne 
fonde, og så er det sådan det bliver. n



327  
– DEN LANGE 
SORTLISTE
Lærernes Pensions sortliste er en  

liste over virksom heder, som Lærernes  
Pension ikke vil investere i.

 Virksomheder kommer på listen, hvis de overskrider de  
grænser og normer, som vi hvert andet år fastsætter i vores  
etiske kodeks for investeringer. Det kan være, de overskrider 

globale normer, producerer kontroversielle våben, eller at en for 
stor andel af deres produktion er konventionelle våben, de  

pro ducerer tobak, driver minedrift eller udvinder tjæresand.

700 mio. kroner omplaceret
Med de skærpelser af det etiske kodeks, som blev vedtaget,  

da etikken senest blev genovervejet i 2017, blev yderligere  
179 virksomheder føjet til listen. Lærernes Pensions sortliste  

omfatter nu 327 virksomheder.

Tilføjelserne betød, at Lærernes Pension måtte frasælge  
sine aktier i 43 virksomheder og finde andre aktier at investere  

pengene i. Lidt mere en 700 mio. kroner har måttet placeres om,  
en proces, der stort set er tilendebragt.

Ved gennemgangen blev 12 virksomheder, som hidtil har  
været sortlistet, fjernet fra listen igen. 

BREXIT – ALLE BLIVER FATTIGERE
Storbritanniens farvel til EU rykker nærmere, og det er en begivenhed, der 
kommer til at sætte sit aftryk i økonomierne i Europa. Og måske på læn
gere sigt også i Lærernes Pension.

”Det konkrete udfald af Brexit, altså om det bliver et hårdt eller et blødt 
farvel, vil ikke umiddelbart få os til at ændre på vores investeringsstrategi. 
Men de langsigtede effekter, vi kommer til at opleve, vil muligvis”, siger 
administrerende direktør i Lærernes Pension, Paul BrünicheOlsen. 

Lærernes Pension opererer med en langsigtet investeringsstrategi,  
som er baseret på en stadig vurdering af den globale udvikling.

I OECD er vurderingen, at et hårdt Brexit først og fremmest vil komme til 
at ramme den britiske økonomi meget hårdt. Men derefter vil den ramme 
Irland, Danmark og Holland. Det skyldes, at disse tre lande har meget sam
handel med Storbritannien. 

”Ingen bliver rigere. Alle bliver fattigere af, at vi ikke samarbejder", fast
slår Paul BrünicheOlsen.
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dig og din pension

HANDELSKRIG E R  I K K E  
G O D T  F O R  A K T I E R N E ,  M E N  D E R  E R  
I N G E N  G R U N D  T I L  P A N I K

På verdensmarkedet er en handelskrig brudt ud imellem USA og 
Kina, og det er ikke godt for nogen. Forbrugerne skal betale mere for 
deres varer, og en reduceret verdenshandel vil alt andet lige betyde 
reduceret indtjening i virksomhederne. 

Det er de såkaldte emerging markets, der er særligt følsomme, 
og det er også her, man ser et kursfald på både aktier og obligatio
ner. Lærernes Pension har investeringer i emerging markets, men 
ikke desto mindre er der ikke noget i den nuværende situation, der 
får Lærernes Pension til at ændre på investeringerne.

”Lige nu mærker vi den negative effekt af at tage risiko med hen
blik på at give lærerne gode pensioner, men det er vores vurdering, 
at risikotagningen belønnes på den lange bane. Og reagerer man 
kortsigtet, er der en stor risiko for at realisere betydelige tab, fordi 
man alligevel reagerer for sent og således sælger ud til lave kurser 
for efterfølgende at købe ind til høje. Vi har en meget lang sigtet  
investeringsstrategi, og vi tager forbigående bump på vejen med 
ro,” forklarer Morten Malle, investeringsdirektør i Lærernes Pension.



SIDSTE ETAPE KLAR  
PÅ NØRRESUNDBY HAVNEFRONT
Første etape af byggeriet på Nørre
sundby Havnefront er næsten 
ud lejet. Anden etape bliver klar til 
udlejning i slutningen af 2018. Lej
lighederne er 2 , 3 og 4værelses, 
alle har dejligt sollys og altaner eller 
terrasser. Som altid har medlemmer 
og børn af medlemmer af Lærernes 
Pension en fortrinsret.

Læs mere på 
www.nørresundbyhavnefront.dk

Du spekulerer sikkert ikke så ofte på, 
hvor dine pensionsopsparede penge er 
henne i den lange, lange tid, der går fra 
du indbetaler dem, til du hæver dem 
igen i form af alderspension. Måske ved 
du, at nogle af dem står i bygninger, 
nogle i værdipapirer og nogle i vindmøl
leparker langt ude på havet. Men vidste 
du, at nogle af dem – en uendelig lille 
del, ganske vist – er investeret i elektri
ske deleløbehjul? 

Lærernes Pension er med i en ame
rikansk fond, som specialiserer sig i at 
investere i nye teknologiske tiltag, og et 
af dem er det elektriske deleløbehjul, 
Bird. Princippet er nogenlunde det, som 
vi kender fra eldelebiler i Danmark: Via 
en app finder man det nærmeste løbe
hjul, kører sin tur og afslutter igen med 
app’en, når man er færdig. Løbehjulene 
kører i 39 støre byer i USA og i Paris og 
i Tel Aviv, og er også på vej til Amster
dam. Sådan kan man også skabe afkast 
til din alderspension.

dig og din pension

I september afsluttede Lærernes Pension sit 
køb af en grund i Risskov i forbindelse med det 
gamle psykiatriske hospital. Her skal Lærernes 
Pension opføre flere udlejningsboliger, lidt 
mere end 600, faktisk. Når byggeriet står 
færdigt, vil det være DGNB Guldcertificeret  
 det vil sige guld i bæredygtighed. Guld er i 
den sammenhæng den næsthøjeste certifi
cering, man kan opnå. Certificeringssystemet 
er en tysk standard for bæredygtigt byggeri. 
Bæredygtigheden handler ikke kun om energi, 
miljø, byggematerialer og sociale hensyn   
bæredygtigheden gælder også hensynet til 
økonomien i byggeprojektet, og alle dele bliver 
opfyldt i Lærernes Pensions projekt i Risskov. 

GULD  
I BÆREDYGTIGHED  
I RISSKOV

Løbehjulene skal afhjælpe forurening 

og biltrængsel i byerne. I USA koster 

det 1 dollar at låne et løbehjul og  

15 cents i minuttet at køre på det. 

B O L I G B Y G G E R I

LÆS MERE 
på www.østeråparken.dk.  

Her kan du også bestille  
en fremvisning.

BO I ØSTERÅPARKEN MED UDSIGT OG ALTAN
Legepladsen er klar til ungernes udfoldelse, græsset spirer og træerne har slået rod i de grønne om
råder omkring byggeriet i Østeråparken i Aalborg. Her er der stadig mulighed for at leje en lejlighed. 

HUSK,  BOLIGERNE I  LÆRERNES PENSIONS NYBYGGERIER ER  RØGFRIE.

MILJØVENLIGE  

DELE-
LØBEHJUL
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NY PULJE TIL FOREBYGGELSESPROJEKTER  
ER ÅBEN FOR ANSØGNINGER
Lærernes Pensions bestyrelse afsatte i 2012 1 mio. kroner om året 
i tre år til en forebyggelsespulje. Puljen støttede tre projekter med 
fokus på trivsel og forebyggelse blandt lærere. Projekterne blev 

gennemført i perioden 20132017, og du har måske læst om 
dem i [pan’sjo’n] nr. 1 forår 2018.

Da de tre projekter var blevet grundigt evalueret, 
besluttede Lærernes Pension at fortsætte sin støtte 
til forebyggende indsatser. Derfor er der oprettet en ny 
pulje, også på 1 mio. kroner pr. år, som man kan søge 

allerede her i 2018 og frem til 31. december 2021. 

Omfattede projekter
Puljen giver kun støtte til projekter, der 

 helt overvejende omfatter analyser af medlemmer af Lærernes 
Pension, og som involverer både en lærerorganisation og en 
arbejdsgiverpart 

 indeholder konkrete tiltag/forsøg omkring forebyggelse, og 
altså ikke kun består af litteraturstudier, anbefalinger eller 
lignende 

 har en begrundet sandsynlighed for at kunne bidrage til, at 
færre medlemmer kommer på invalideydelser 

 også vil formidle af sine resultater og dermed gavne forebyg
gende virksomhed andre steder på lærerområdet

 giver Lærernes Pension mulighed for at følge projektet via en 
følgegruppe eller lignende, løbende rapporterer om udviklingen 
i projektet og indeholder en evaluering af projektet.

ANSØG OM INVALIDEPENSION 
DIREKTE FRA HJEMMESIDEN
Du kan nu selv søge om invalidepension på selvbetjeningssiderne 
på vores hjemmeside. Med en elektronisk guide er det blevet meget 
lettere at søge om hjælp fra pensionsordningen, hvis du bliver syg. 
Du får hjælp til at finde frem til lige netop din situation. Du kan 
læse, hvilke betingelser du skal opfylde, og hvilke ydelser du even
tuelt kan få, og du bliver guidet igennem ansøgningen. Har du en 
kollega, der er syg, så fortæl ham eller hende om den nye mulighed.

LOG DIG PÅ 
lppension.dk med 

NemId, følg guiden,  
og find ud af, om vi 

kan hjælpe dig.

Husk  at søge omFOLKEPENSION

B O R G E R . D K

PÅ VEJ PÅ  
PENSION?
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L
ærernes Pension inves
terer i en nyoprettet 
fond, der vil udvikle 
in fra struktur i Afrika, fx 

veje, tog, havne og energi. Fon
den, Africa Infrastructure Fund, 
er dan net af A.P. Møller Holding 
sam men med PKA, Lægernes 
Pension og Pensiondanmark. 
Den skal understøtte bæredygtig 
økonomisk vækst og fremgang i 
en del af verden, som står over for 
en betydelig befolkningstilvækst 

over de kommende 30 år. Og så 
forventes den selvfølgelig også 
at levere et attraktivt afkast til 
investorerne. 

Eksisterende kontakter
Investeringerne bliver iværk
sat i 10 afrikanske lande, hvor 
vækstforventningerne er særligt 
høje, og hvor A.P. MøllerMærsk 
allerede har veletablerede kontak
ter gennem deres aktiviteter med 
Mærsks rederi. Dette forudgående 

kendskab betyder, at der allerede 
er etableret tillidsfulde relationer. 
AP Møllerstjernen trækker en 
masse tillid, og den betyder, at 
lokale samarbejdspartnere ved, 
at dette er en virksomhed, der 
ikke udbetaler bestikkelse eller 
opererer via korruption. 

Allerede i Afrika
Det er ikke første gang, Lærernes 
Pension investerer i infrastruk
turfonde. For eksempel har vi en 

del penge investeret i vindmøl
leparker. Det er heller ikke første 
gang, vi investerer i Afrika. Ca. 2,3 
mia. kroner er allerede investeret 
i afrikanske aktier og obligationer, 
fortrinsvist i Sydafrika. n

LÆRERNES PENSION  

investerer i Afrika
Lærernes Pension vil investere ca. 700 mio. kroner i infrastruktur i Afrika

I N V E S T E -
R I N G E R N E 
V I L  B L I V E 

F O R E T A G E T  I 

Senegal
Etiopien
Marokko
Tanzania

Elfenbenskysten
Kenya

Egypten
Ghana

Sydafrika
Nigeria
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G
ennem faglig uddannelse af 
mennesker i den altdomine
rende uformelle sektor, ønsker 
Uddannelsesforbundet at 

støtte udviklingen af faglige organisatio
ner i Afrika. Nytteværdi er omdrejnings
punktet.

Organisering gennem uddannelse
Arbejdet sigter på at understøtte kol
leger i afrikanske lande og regioner i at 
udvikle faglige forbund ved at styrke 
tilbuddene om uddannelse for den ufor
melle sektor. Det kan være fx fotografer, 
frisører, syersker, skræddere, gade
køkkener eller bygningsarbejdere, som 
får tilbudt faglige kurser. Den uformelle 
sektor udgør mellem 80 og 90% af 
økonomien i nogle af de lande, Uddan
nelsesforbundet har opereret i. 

 Vi prøver at understøtte forbundene 
i vores samarbejdslande til at bruge ud
dannelse som et element i udviklingen. 
Uddannelse understøtter en øget for
malisering af den uformelle økonomi, og 
populært sagt, lokker vi med, at ”hvis du 
er medlem her, kan du få dette direkte 
anvendelige kursus”, forklarer Frank 
Jørgensen, som er uddannelsespolitisk 
konsulent i Uddannelsesforbundet.

Nytteværdi er drivkraften
Der har selvfølgelig været sproglige og 
uddannelsesmæssige udfordringer ved 
projekterne. Den største udfordring 
har været, når danske velstrukturerede 

forløb er forsøgt oversat til afrikanske 
forhold, fx amulignende kurser. Hvis 
man fx har et gadekøkken i Ghana, kan 
det være meget fjernt at tænke i at føre 
regnskab – måske kan kokken dårligt 
regne og tænker i hvert fald ikke på den 
måde.

Her gælder det om at være på stedet 
og undersøge, hvilke faglige kurser der 
overhovedet er behov for. Kurser, der 
har et meget anvendelsesorienteret 
perspektiv, har haft en høj nytteværdi.

Mange sejre små…
Indsatsen af udviklingsarbejdet skal 
måles på sin langsigtede effekt. I Ghana 
er det lykkedes Trades Union Congress, 
svarende til LO, at få organiseret en stor 
del af den uformelle sektor. Det må siges 
at være en sejr for programmet. 

 Men der er jo også en sejr for de 
mange enkeltmennesker, der har været 
på de første 14dageskurser og har lært 
noget om fx arbejdsmiljø eller om teknik 
indenfor deres fagområde, siger Frank 
Jørgensen. n

Uddannelsesforbundets engage-

ment i udviklingsarbejde i Afrika 

går gennem Ulandssekretariatet, 

den danske fagbevægelses udvik-

lings- og bistandsorganisation.

Uddannelsesforbundet
tilbyder kurser

FOTO: UNMEER/FLICKR CC
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Er der ikke en høj økono-
misk risiko ved at investere 
i Afrika for fx krige,  
katastrofer og politisk uro?

Der er helt sikkert en større risiko ved 
at investere i Afrika end i Danmark. 
Ustabile økonomiske og politiske syste
mer, korruption og usikre retssystemer 
gør det risikabelt. Det er derfor, at vi 
går sammen med A.P. Møller, som har 
næsten 100 års erfaring i Afrika. Vi kon
centrerer også investeringerne i lande, 
hvor der er relativ stabilitet.

Hvordan kan vi undgå fx 
korruption, børnearbejde, 
og fortrængning af oprinde-
lige folks rettigheder, når  
vi investerer i Afrika?

Det er altid en forudsætning, når vi inve
sterer, at vores etiske kodeks overhol
des. Det bliver skrevet ind i aftalegrund
laget, før vi sender den første krone af 
sted. Vores medinvestorer, Mærsk og 
andre pensionsselskaber, lægger også 
stor vægt på etik, blandt andet er der 
nultolerance overfor korruption.

Hvordan kan vi sikre,  
at den skat, der skal  
betales, bliver betalt, når  
vi investerer i Afrika?
Før vi går ind i investeringen, gennem
fører vi en grundig analyse, og vores 
revision og skatterådgivere kontrollerer, 
at skatten håndteres korrekt. Det gæl
der både skatten, vi betaler der, hvor vi 
investerer, og de 15,3% vi betaler i dansk 
pensionsafkastskat.

3
spørgsmål  
til direktøren



Vidste du det?

D
a DLF i 1998 indledte et samarbejde 
med den helt unge lærerorgani
sation i Tanzania, TTU, var målet 
at støtte de afrikanske lærere i at 

udvikle en selvstændig, økonomisk og politisk 
uafhængige faglig organisation, som kunne 
arbejde for deres løn og ansættelsesforhold. 
Det mål er nu nået – og mere til. 

TTU er i dag en velpolstret, dynamisk og 
selvkørende faglig lærerorganisation. Og 
lærerorganisationen er ydermere lykkedes med 
at etablere en egen bank, så når lærerne får 
udbetalt deres løn eller sparer penge op, kan de 
gøre det uden at skulle betale skyhøje gebyrer, 
som øvrige banker opkræver. 

Med den succes har DLF’s engagement i 
Tanzania skiftet fokus, og fra 2018 og frem til 
2021 er det rettet mod at støtte TTU i at ud
vikle og styrke samarbejdet med faglige lærer
organisationer i andre østafrikanske lande.

Mange indre og ydre udfordringer
Den største udfordring ved at arbejde med fag
lig organisationsudvikling i Tanzania, har været 
at vænne tanzanierne til at planlægge. 

”Ordet ”planlægning” findes ikke engang 
på swahili,” forklarer Tore Asmussen, som er 
international sekretær i DLF’s uddannelsespo
litiske afdeling. 

”Den traditionelle tankegang er afspejlet i 
ordsproget When we meet the river, we will find 
a way to get across. Det grundsyn har skul
let udfordres og tanzanierne bevæges til at 
forudse konsekvenserne af beslutninger, der 
bliver truffet.”

I Tanzania og i andre afrikanske lande, 
hvor DLF er engageret, har det også været 
nødvendigt at prikke til den eksisterende 
organisations opbygning. 

”Da vi startede i Tanzania, havde TTU syv 
niveauer i deres organisation, og stort set 

alle var udpeget til en post. Det gjorde det 
både dyrt og vanskeligt at holde møder. Den 
organisationsstruktur er ændret til noget 
mere hensigtsmæssigt i dag,” fortæller Tore 
Asmussen.

Men også mere voldsomme udefra kom
mende faktorer har af og til gjort udviklingsar
bejdet i Afrika vanskeligt. Det har for eksempel 
været udbrud af ebola eller af borgerkrig eller 
pludselig voldsom politisk turbulens. 

Lokalt ejerskab er altafgørende
For DLF’s uddannelsespolitiske afdeling er 
det absolut væsentligste i arbejdet med at 
støtte udvikling at sikre, at ejerskabet for ind
satserne ligger og forbliver hos de afrikanske 
organisations folk selv. 

”Det er altafgørende for, at de forandringer, 
vi hjælper på vej, bliver langsigtede og bære
dygtige,” siger Tore Asmussen. n

Faglig organisation  
OG EGEN BANK I TANZANIA

2018  
STADIG  

– MEN IKKE EVIG – 
UNG

Lærernes Pension har næsten 

143.000 
medlemmer, og ca. 80.000  

af dem indbetaler til deres pensions
ordning hver måned.

Samtidig udbetalte selskabet  
alderspension til 10.000 alders

pensionister i 1. halvår 2018.
Lidt flere end 2.700 fik udbetalt 

invalidepension i en eller anden form.

I TAKT MED AT DE MANGE  
MEDLEMMER BLIVER ÆLDRE, VIL 
ANTALLET, SOM FÅR UDBETALT  

ALDERSPENSION, STIGE.
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Efter skat er afkastet  

0,9%  
i 1. halvår 2018

De sidste  

10 år  
har Lærernes  
Pension opnået et 
årligt afkast på 

6,4% 
før skat. Det svarer til 
gennemsnittet for alle 
arbejdsmarkedspensi
onsselskabers afkast.



En af DLF’s samarbejdsaktiviteter med TTU var, at uddanne 

tillidsfolk på distriktsniveau – det der svarer til kredsniveau i 

den danske fagforening.

 Dlf sendte en konsulent, som havde erfaring i at udvikle 

undervisningsmateriale til uddannelse af tillidsfolk fra 

andre afrikanske lærerorganisationer, til Tanzania. Sammen 

med lokale organisationsmedarbejdere gennemførte hun 

en uges workshop, hvor behovet for undervisningsmateriale 

blev afdækket og de første udkast til en undervisnings-

manual og en håndbog for tillidsfolk blev udformet. 

 Materialet blev gennemgået og redigeret af TTU’s ledere 

og ansatte med kommentarer og forslag fra DLF.

 Konsulenten fra DLF tog tilbage til Tanzania og bidrog til 

at uddanne 20-30 TTU-repræsentanter fra hele landet i at 

undervise i det nyudviklede materiale.

 De 20-30 nye TTU undervisere uddanner fortsat tillidsfolk i 

hele landet på todages kurser.

Har du spørgsmål, undren eller 
brug for et god råd om din pension, 
så er du altid velkommen til at 
ringe til Medlemsservice. Her er 
hurtig hjælp at hente: 81% af 
telefon opkaldene bliver besvaret 
inden for 30 sekunder.

Vi er klar ved telefonerne 
mandag  torsdag 8.30  20.00
fredag 9.00  15.00

RING TIL OS PÅ: 70 21 61 31

I 2. kvartal 2018  
passerede Lærernes 
Pensions aktiver de 

100 
mia. kroner.

I 2017 indbetalte  
lærerne til deres  

pensionsordninger

5,7
 mia. kroner.

T I L L I D S F O L K  
U D D A N N E T  I  T A N Z A N I A

Lærere i Tanzania 
har en uafhængig 
faglig organisation 
og deres egen bank.
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30 
sekunder

FÅ  
SVAR  

PÅ  
UNDER



D
en 31. august blev 10 flyttekasser bug
seret ind i en transportvogn uden for 
Lærernes Pensions kontorer i Hellerup 
og fragtet de godt tre kilometer til 

Århusgade på Østerbro. Kasserne indeholdt 108 
ringbind med i alt ca. 18.700 ark tæt beskrevet 
papir. Hos Finanstilsynet i Århusgade ville kas
serne snart blive pakket ud, ringbindene fordelt 
og de 18.700 sider underlagt kritisk gransken.
Tilbage i Hellerup bredte tilfredsheden over 
veludført arbejde sig sammen med rygterne om 
jordbærkager og selvhenterkaffe. To måneders 
arbejde med at producere, sortere og printe 
rapporter, regnskaber, referater og forretnings
gange var tilendebragt.

”At få inspektion er ikke et udtryk for 
mistillid. Finanstilsynet kommer ikke fordi, de 
tror, der er noget galt, eller at vi er uhæderlige 
eller efterladende. Det er almindelig rutine, og 
vi får et ordinært tilsyn hvert 6. år”, fortæller 
direktionsjurist i Lærernes Pension, Michael 
Rannje, som har været tovholder på inspek
tionsprocessen.

Tryghed for medlemmer og for selskab
Der bliver holdt inspektion, så Finanstilsynet kan 
sikre, at Lærernes Pension passer ordentligt på 
medlemmernes penge. De skal sikre sig, at vi har 
de kontrolfunktioner, der skal til for, at der hver
ken kan ske fejl eller bedrag. De skal også sikre sig, 
at vi opfører os forsvarligt i forhold til investe
ringer og sikkerhed, og at der er de penge, vi har 
lovet medlemmerne, den dag de går på pension. 

Inspektion giver ikke kun medlemmerne 
tryghed. I Lærernes Pension anstrenger alle sig 
hver dag for at gøre det godt og rigtigt, og det er 
rart, at en instans udefra med jævne mellemrum 
kan forsikre om, at det gør vi også.

Alt bliver gennemgået
Ved en inspektion bliver alt gennemgået. Finans
tilsynet vil have det hele leveret digitalt og på 
papir og i seks eksemplarer. 

Der leveres fra investering, forsikring, aktuar, 
risikostyring og revision. Vi skal dokumentere 
vores kontrolfunktioner, vores risikostyring, 
vores compliance, vores aktuarfunktion, vores 
interne audit. Tilsynet vil se bestyrelsesreferater 
tilbage fra 2015, og de vil have bilag fra de fire 
seneste bestyrelsesmøder. De vil se, hvilken  
dialog der er i bestyrelsen og mellem bestyrelsen 
og selskabet, de vil se hvilken baggrund bestyrel
sen får at træffe deres beslutninger på, og de vil 
se, hvordan selskabet rapporterer til bestyrelsen. 

”Ud over de altomfattende inspektioner 
indrapporterer vi løbende på forskellige områder. 
Hvis Finanstilsynet finder noget i vores løbende 
indberetninger, som giver dem anledning til det, 
kan de beslutte sig for at foretage en ekstra
ordinær inspektion. Det kan for eksempel ske, 
hvis de bange for, at vi tager for stor risiko, siger 
Michael Rannje.

Op til eksamen
Når strenge øjne har gennemgået samtlige 108 
ringbind, kommer Finanstilsynet på besøg hos 

DEN STORE 
 PENGEVOGTER-EKSAMEN 

Der bliver holdt inspektion i Lærernes Pension,  
så Finanstilsynet kan sikre sig, at selskabet 
 passer ordentligt på medlemmernes penge.
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S Å D A N  F O R L Ø B E R  I N S P E K T I O N E N

12. JUNI 2018

Vi får indkaldelse 
til inspektion.

19. JUNI

Der holdes internt 
planlægnings
møde .

22. JUNI 

Der bliver indkøbt ringbind, 
elastikmapper, notesbøger, 
kuglepenne, flyttekasser, 
papir og printerpatroner.

29. AUGUST

Hvert område arbejder 
med at tilvejebringe det 
ønskede dokumentations
materiale.

31. AUGUST

Alt materiale bliver 
pakket og sendt til 
Finanstilsynet. 

SEPTEMBER 

Finanstilsynet  
gennemgår  
dokumentationen.

1. OKTOBER

Finanstilsynet kommer  
til Lærernes Pension og  
interviewer alle, der har 
leveret dokumen tation.

Finanstilsynets  
redegørelse kan  
indeholde:

Risikooplysning – den mil-
deste form for reaktion man 
kan få fra Finanstilsynet. 
Tilsynet gør opmærksom 
på, at Lærernes Pension har 
forøget risiko på et område, 
selv om ingen regler eller 
love bliver brudt. 

Påbud –  et krav om, at 
Lærernes Pension skal gøre 
noget bestemt eller ændre 
adfærd på et bestemt 
område, for eksempel at 
udarbejde skriftlige forret-
ningsgange på et område.

Påtale – betyder at Finans-
tilsynet konstaterer, at der 
har fundet en lovovertræ-
delse sted i Lærernes Pensi-
on, som vi selv har rettet op 
på. Selv om man har rettet 
op, kan man i grove tilfælde 
godt blive politianmeldt for 
en lovovertrædelse.

Politianmeldelse – hvis 
Finans tilsynet har mistanke 
om, at der finder eller har 
fundet lovovertrædelser 
sted, som er strafbare, kan 
Finans tilsynet melde Lærer-
nes Pension til politiet.



FIND 
Finanstilsynets  
redegørelse på  

lppension.dk eller på 
finanstilsynet.dk

Lærernes Pension og interviewer alle, der har 
leveret materiale.

”Det er som en eksamen, hvor man først 
afleverer hele sin opgave og bagefter er oppe 
at forsvare den. De spørger os om, hvad vi gør, 
hvordan og hvorfor”, forklarer Michael Rannje

Altid et påbud – som minimum
Et tilsyn munder som regel ud i et eller flere 
påbud, om at gøre dette lidt bedre eller rette 
lidt op på hint. Sådan går det sikkert også 
i 2018. Det kan være, at Finanstilsynet hos 
andre selskaber har set nogle bedre måder at 
gøre tingene på, og at de ønsker at gøre den 
praksis til en norm i branchen. Som sådan kan 
en inspektion også være en inspiration. n

Direktionsjurist Michael 
Rannje styrer opgaven med 
at indsamle i tusindvis af 
sider til Finanstilsynet.
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9. NOVEMBER

Interviewrunden afsluttes 
med, at bestyrelsesforman
den og formanden for revisi
onsudvalget interviewes. 

ULTIMO 2018

Finanstilsynet sender sit 
udkast til redegørelse til 
Lærernes Pension.

PRIMO 2019

Lærernes Pension 
offent liggør redegørel
sen på sin hjemmeside. 

TRE MÅNEDER SENERE

Lærernes Pension har  
lov til at fjerne redegørelsen  
fra hjemmesiden igen.

EN KRITISK 
BESTYRELSE
”Som bestyrelse skal vi forholde os kritisk og 
spørge ind til direktionen. Det kan man kun, 
hvis man ved noget”, siger Tine Agenskov, 
som har siddet i Lærernes Pensions besty
relse siden 2016.

Da hun startede, var hun igennem et 
længere introduktionsforløb, og siden er 
hun løbende via kurser og seminarer blevet 
yderligere uddannet i pensions og forsik
ringsforhold. Desuden tager hun en bestyrel
sesuddannelse på Forsikringsakademiet – en 
uddannelse, der er blevet lovpligtig for nye 
bestyrelsesmedlemmer.

Ekstern evaluering
Bestyrelsen skal en gang om året evaluere 
sig selv, og ved inspektionen, kontrollerer 
Finanstilsynet, at bestyrelsen har gjort det 
og hvordan.

I Lærernes Pension scorer bestyrelses
medlemmerne først sig selv på et skema – 
hvad ved jeg noget om, hvad ved jeg mindre 
om – og derefter bliver de interviewet af et 
eksternt konsulentbureau.

”Det er ikke en eksamination, men sna
rere en dialog, som er fin til at sætte tanker 
i gang om måden, vi gør det på, og hvor vi 
trænger til at styrkes”, siger Tine Agenskov. 
”At vi kan vende bestyrelsesarbejdet med  
udefrakommende, medvirker til, at vi kan 
sikre os  og forsikre medlemmerne om  
 at Lærernes Pension opererer, som de skal.”



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 to timer 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. tre 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. 

Gratis!

MELD DIG ELLER JER 
TIL PÅ VORES HJEMMESIDE 

LPPENSION.DK 

SENIORMØDER

Aarhus 
1. november 2018  

kl. 16.30

28. februar 2019  
kl. 16.30

København  
24. januar 2019  

kl. 16.30

Haderslev 
7. februar 2019  

kl. 16.30

Næstved 
14. marts 2019  

kl. 16.30 

Brug evt QR koden her

MELD DIG ELLER JER 
TIL PÅ VORES HJEMMESIDE 

LPPENSION.DK 

INFORMATIONSMØDER

Aabenraa 
1.november 2018  

kl. 16.30 

Helsingør  
15. november 2018  

kl. 16.30

Brug evt QR koden her

Gratis!
nformationsmøder

 
 


