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har du lyst til at lære mere om din 
pensionsordning, at få indflydelse på 
hvordan den er udformet, og hvor-
dan dine penge bliver investeret?  
har du lyst til at møde kolleger fra 
nær og fjern og diskutere etik, for-
sikringer, rente-modeller eller noget 
helt fjerde? så stil op og vær med!

lyst er det eneste, du behøver 
at have. du skal ikke have særlige 
forkundskaber, ekstraordinære 
regnefærdigheder eller selv have 
handlet med aktier fra din hjemme-
computer for at være med.

læs mere om, hvad der skal til, 
og hvad du bliver tilbudt i dette 
nummer af [Pan’sjo’n] n
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ø s t

v e s t 2016 
er valgår i  
 Lærernes Pension

i år har du mulighed FOr at stille OP til medlemsFOrum  

- vest eller øst, aFhængig aF hvOr du BOr. 

[ TEMA ]
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medLemsforA

udtrykker medlemmers ønsker, fx: 
Højt afkast, høj etik, lave omkost-
ninger, høje pensioner, gode for-
sikringsdækninger, stor valgfrihed, 
forståelighed, tryghed, overskuelig-
hed, små indbetalinger osv.

sPeciALister i  sekretAriAtet

Balancerer det mulige i forhold  
til jura, økonomi, branchen og 

verdenssituationen.

best yreLsen*

Tager beslutningerne – og ansvaret.
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*lærerorganisationer og arbejdsgiver-
organisationer, som i fællesskab ejer 
lærernes Pension, skal godkende større 
ændringer pensionsordningerne.
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Har du lyst til at være med i et  medlemsforum? 
så er tiden inde  
til at stille OP



Nysgerrig? 
du kan læse referater fra  

alle møder på lærernes Pensions 

hjemmeside. Find dem under  

Om os – medlemsforum

ALLe kAn være med

du behøver ikke at vide noget om pensioner, investeringer, over-
enskomster eller lignende. du skal bare have en pensionsordning 
i lærernes Pension pr. 1. marts 2016.

det får du:
når du er med i et medlemsforum, får du
• indblik i pension
•  indflydelse på, hvordan pensionerne skal være sammensat 
•  indflydelse på principperne for investering af pensionsmidlerne
• ret til at stille forslag til bestyrelsen.

det forPLigter du dig tiL: 
som medlem i medlemsforum skal du deltage i
•  1 velkomstdag
•  1 uddannelsesdag – hvis du er nyt medlem
•  2 - 3 heldagsmøder om året
•  1 årligt årsmøde med begge fora og bestyrelsen
•  1 fælleskonference i andet valgår.

det koster dig ikke noget:
•  Du får betalt dine transportudgifter
•  Du bliver frikøbt fra din skole ved heldagsmøder på hverdage.

vidste du …
lærernes Pension  

har to medlemsfora med 25-30  
medlemmer i hvert.

 
medlemmerne bliver valgt for  

tre år ad gangen. 

medlemsforaene har indflydelse på,  
hvad lærerPensionen består af, og  
hvordan lærernes penge investeres.
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sådAn stiLLer du oP:

 
oPret dig som kAndidAt
det hele foregår online. du skal bare gå på 
fora-valg.dk og oprette dig som kandidat 
til det medlemsforum, du hører til. du kan 

også scanne Qr-koden her og 
komme i gang straks. du kan 
oprette dig fra nu og frem til 
den 30. april 2016.

find fem stiLLere 
mindst fem andre medlemmer skal stille dig 
op. det foregår også online. du kan invitere 
stillere, når du opretter dig som kandidat. 
stillerne skal også have en pensionsordning i 
lærernes Pension pr. 1. marts 2016. dine fem 
stillere skal være godkendt senest den 30. 
april 2016.

Kun hvis der er flere end 30 kandidater til et 
medlemsforum, bliver der afholdt valg. de 
25 kandidater, der får flest stemmer, kom-
mer ind i forummet.
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Har du lyst til at være med i et  medlemsforum? 
så er tiden inde  
til at stille OP



tHomAs Lynge mAdsen, 

vestFordi det er en god 
mulighed for at få indflydelse på ens 
egen – og kollegernes – fremtid efter 
lærerjobbet. Både i forhold til hvor 
mange penge, der er til pensionen, og 
ikke mindst i forhold til om pengene 
er fremkommet på en ordentlig måde. 
Jeg synes, min mening bliver hørt. Jeg 
kan mærke forbindelsen til bestyrel-
sen, og at de gerne vil lytte til os. vi 
får god hjælp til at sætte os ind i de 
emner, der er lidt vanskelige.

uLLA østergAArd krogH, 

vestJeg læste i med-
lemsbladet, at man ikke behøvede at 
vide noget særligt på forhånd for at 
stille op. Jeg havde nærmet mig alderen, 
hvor man interesserer sig for pension. 

Jeg er også tillidsrepræsentant, og 
når kolleger spørger om pension, er det 
træls ikke at vide nok. her får vi gode 
oplæg, som jeg bliver klogere af. nu hvor 
jeg har været med, mærker jeg også, 
at jeg får indflydelse, for eksempel på 
ydelsesmønsteret. det er rart at kunne 
komme med input til bestyrelsen. Og at 
få andre medlemmer til at interessere 
sig for pension. 

LisbetH JoHAnsen, 

østdet er et 
super tilbud. Og vi bliver 
lyttet til og har indfly-
delse. du bliver udfordret, 
også i forhold til ting, du 
tror, er sort/hvide. så 
hvis du har interessen, så 
stil op. selv om du ikke er 
ekspert, er din holdning 
væsentlig. vi er jo brugere 
af pensionsselskabet.

Hvorfor sKulle 
man stille OP til 
medlemsFOrum?

ø s t

v e s t
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Anders scHrøder Pedersen,

østdet skal man, hvis der er 
noget, man interesserer sig for, eller noget, 
man synes skal ændres.

vi har haft gode debatter om etik. Og jeg 
må sige, at jeg har fået en mere nuanceret 
opfattelse – det er ikke bare sort/hvidt.

nu da lærernes Pension er på Facebook, 
møder vi nogle andre dilemmaer, der måske 
skabes af blot nogle få personer. det kan 
give et pres af den populistiske slags.

om møderne

Velkomstdag 
medlemmerne mødes, vælger for-
mand og næstformand og snakker 
om ønsker for det fremtidige arbejde.

Uddannelsesdag 
dagen er for nye medlemmer. der er 
oplæg fra lærernes Pension, og de 
nye medlemmer får en indføring i 
pension og forsikring. dagen giver de 
nye medlemmer en basisviden, så de 
er klædt på til debatten.

Forummøde 
et forummøde er et dagmøde, hvor 
vi tager aktuelle emner op, som med-
lemmerne selv har valgt. mødet er en 
blanding af oplæg fra sekretariatet 
og debat mellem medlemmerne.

Årsmøde 
et stort fællesmøde for begge fora og 
bestyrelsen. det bliver holdt i foråret 
forskellige steder i landet. Foraene 
er med til at bestemme, hvad mødet 
skal handle om. det starter en fredag 
eftermiddag og afsluttes med mid-
dag, hyggeligt samvær og mulighed 
for at overnatte. 

Fælleskonference 
Én gang i løbet af en valgperiode bli-
ver der afholdt en fælleskonference. 
den er som udgangspunkt for begge 
fora, men medlemmer af bestyrelsen 
eller repræsentanter for de faglige 
organisationer har også været invi-
teret med. Konferencen bliver holdt 
en fredag. Formen er oplæg og debat, 
og dagen afsluttes med middag,  
hyggeligt samvær og mulighed for  
at overnatte. 

Ekstramøder 
tre medlemmer i et medlemsforum 
kan skriftligt kræve, at forummet 
bliver indkaldt.
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”Jeg plejer at sige, at interessen for pension er 
omvendt proportional med muligheden for at 
gøre noget ved det”, siger lars Busk hansen 
hen over kaffekoppen, før han skal til endnu et 
langt bestyrelsesmøde i lærernes Pension.

ikke desto mindre brød lars selv det pa-
radoks eftertrykkeligt, da han for 20 år siden 
som ung lærer, hvis otium endnu var godt 
skjult bag horisonten, blev formand for det 
allerførste medlemsforum vest. det var i 1996, 
og han var 34 år. 

Drevet af nysgerrighed
lars var folkeskolelærer i hjørring og en af de 
første, der fik en pensionsordning i lærernes 
Pension, da lærerne gik fra at være ansat som 

tjenestemænd i staten til at være overens-
komstansatte i kommunerne. den karakteri-
stiske nysgerrighed, som både havde ført ham 
ind i fagligt arbejde og gjort ham til bestyrel-
sesformand i den lokale idrætsforening, drev 
ham nu til at melde sig til lærernes Pensions 
nyoprettede medlemsforum. ”Jeg ville vide, 
hvad det betød at gå fra at være tjenestemand 
til at være overenskomstansat, og hvordan vi 
kunne få indflydelse”. lars forblev formand i 
vest i de næste 12 år.

Græsrødder med indflydelse
i starten mindede det om græsrodsarbejde. Fo-
rummet mødtes efter arbejde, lavede selv deres 
dagsorden og fik lidt at spise sammen bagefter. 

den unge veteran
sOm Kun 34 årig Og med 

OmKring 30 år til sin egen 

PensiOnering Blev lars 

BusK hansen FOrmand FOr 

lærernes PensiOns Første 

medlemsFOrum vest. han 

FOrBlev FOrmand i 12 år Og 

er i dag På 8. år medlem aF 

selsKaBets Bestyrelse.

”noget af det bedste udbytte vi 

kan få ud af et forum-valg er, at 

en gang i mellem opstår der dis-

kussioner om, at man ikke har 

indflydelse på noget som helst. 

Og det passer jo simpelthen 

ikke. men spørgsmålet er, om 

man vil tage den indflydelse”, 

siger lars Busk hansen.
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”der var lagt op til, at vi selv skulle udfylde 
rollen”, siger lars, og fortsætter, ”selv om 
foraene ikke er besluttende, så havde vi stor 
indflydelse i alle de år, jeg var med. når vi 
kom med forslag til bestyrelsen, blev vi mødt 
positivt”. 

i årenes løb forsvandt græsrodsfornem-
melsen, og arbejdet blev professionaliseret. 
Foraene holder i dag heldagsmøder, og med-
lemmerne bliver frikøbt til at deltage. 

”Jeg tror ikke, man ville kunne rekruttere 
til medlemsforaene i dag, hvis møderne skulle 
ligge sent om aftenen. den tid er forbi”, siger 
lars.

Fra indflydelse til ansvar
lars’ eget engagement i lærernes Pension har 
også skiftet gear: i 2008 trådte han ind i sel-
skabets bestyrelse. erfaringerne fra medlems-
forum har lars taget med sig som en fantas-
tisk ballast for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. 

”selv om det gør en meget stor forskel, om 
man har det formelle ansvar eller ej, så lytter 
jeg altid meget til, hvad der bliver sagt i med-
lemsforaene,” siger lars og minder om, at der 
faktisk er andre bestyrelsesmedlemmer end 
ham, som har en fortid i foraene. 

den store forskel er, at man i medlemsfo-
rum kan interessere sig for det nære omkring 
pensionsordningen. Og at man ikke har noget 
ansvar. i bestyrelsen skal man træffe beslut-
ningerne og tage ansvaret. dermed er det også 
en bredere opgave og en mere detaljeret viden, 
man forpligter sig til.

”den strøm af informationer, der tilgår 
bestyrelsen, er eksploderet i de otte år, jeg har 
været med”, siger lars. 

Enhver kan være med
men han mener ikke, at nogen skal være bange 

for at gå ind i et medlemsforum af skræk 
for en stor arbejdsbyrde. det er der ikke. Og 
eftersom folk bliver frikøbt, behøver ingen at 
have betænkeligheder ved, om de kan nå det. i 
stedet, synes lars, kan man betragte det som 
en kærkommen mulighed for nogle gange om 
året at hive en dag ud af kalenderen og arbejde 
med noget, man synes, er interessant. 

som en sidegevinst blev tiden i medlems-
forum for lars også en god anledning til at tale 
med kolleger fra et stort geografisk område 
og fra andre skoleformer. det har givet ham en 
bredere opfattelse af, hvad det vil sige at være 
lærer. 

”men grundlæggende skal man stille op, 
hvis man har lyst til at få indflydelse på ens 
tryghed, på hvordan vi er dækket med forsik-
ringer og pension. den viden, man får, påvirker 
også en selv. man kan saftsuseme lære noget. 
så det er sådan set et dialektisk forhold, man 
går ind i”. 

Alle motiver er gyldige
lars ser det som et helt legitimt udgangspunkt 
for at stille op til medlemsforum, at man slår 
op i sin egen pension og tænker, ”det forstår 
jeg ikke”, eller ”jeg synes, det kan gøres bedre”. 
men så må man gerne brede sin viden ud fra 
sin position på sin skole eller arbejdsplads.

”Og man skal ikke tro, at man ikke får 
indflydelse, for det gør man”, fastslår lars. 
”spørgsmålet er, om man vil tage den”. 

Kaffen er drukket. han rejser sig og går ind  
i bestyrelseslokalet ved siden af til et time-
langt møde med overvægtige papirstabler, 
kurvede talslanger med lange decimal-haler og 
genstridige ord som kontribution, compliance 
og kollektive bonushensættelser – og til sin del 
af ansvaret for 140.000 medlemmers 88 mil-
liarder opsparede pensionskroner. n

den unge veteran
”r si ko a p t t”

LArs busk HAnsen 
sAmLer På [ord]

Jeg smiler indvendig, når 
jeg læser materialet til be-
styrelsen. der er begreber, 
som er meget nørdede. det 
er sjovt, men også svært at 
huske. Flere gange må jeg 
slå ting op. Og ord, der er 
’framende’. For eksempel 
ordet ”risikoappetit”. det er 
Finanstilsynets opfindelse, 
men det er et ord, man 
falder over, fordi det ikke 
hænger helt sammen med 
den øvrige terminologi”.

”
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Per mouritsen er Professor 

i statskundskab og forfatter til 

bogen ”en plads i verden - det 

moderne medborgerskab”. han er 

i øjeblikket i gang med et projekt, 

der skal sammenligne svenske og 

danske skoler for at undersøge, 

hvilken slags skoler der bedst 

udvikler elevernes demokratiske 

og medborgerlige kompetencer.
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DEt siGEr spEciAlistEn!

giver et medlemsforum overhovedet 
nogen mening? nytter det? er det noget 
særligt dansk, at vi vil have indflydelse alle 
vegne? Og kan det blive ved? [Pan’sjo’n] 
har spurgt professor i statsvidenskab 
Per mouritsen, og han ser heldigvis gode 
grunde til at være glad for en dansk mang-
foldighed af del-demokratier.

Er Danmark Et særligt 
DEltagEr-DEmokratisk 
lanD? 
vi har i danmark en tradition for et 
relativt aktivt civilsamfund, som blandt 
andet stammer fra udviklingen af både 
højskole- og andelsbevægelsen. Forskning 
i frivillighed i danmark viser, at det ikke er 
entydigt, at den tradition er i forfald. der 
sker blot nogle skift i, hvad folk er interes-
serede i. For eksempel var der tidligere 
ikke mange, der var optagede af velgøren-
hed som i usa og storbritannien, men det 
er det sociale område, den nye frivillighed 
drejer sig hen imod. der er en tendens til, 
at frivillige bliver frivillige i flere foraer. 
Faktisk er nogle af de mest frivillige nogle 
af dem, der egentlig skulle have mindst tid 
til det – mænd i 45-årsalderen med børn. 

ForDi lærErnEs PEnsion 
kun Er til For lærErnE, 
vil vi gErnE gørE DEt, 
lærErnE synEs, vi skal. 
DErFor blivEr vorEs mED-
lEmsFora også En mEgEt 
tung lEgitimEring For os. 
mEn når så Få stillEr oP, 
og DEr ikkE Er nogEn stor 
valgDEltagElsE, kan vi så 
rEgnE mED, at ForaEnE 
rEPræsEntErEr mEDlEm-
mErnE? Er DEt hul PsEuDo-
lEgitimEring?
nej, det er ikke hult. Og der er ikke 
noget nyt i det. der har ikke været en 
gylden æra i dansk frivillig-liv, hvor alle 
har syntes, det bare er helt vildt fedt 
at komme til general forsamlingen og 
diskutere tekniske ting. men legitimering 
kan forstås på andre måder end klassisk 
demokratisk repræsentation. demokrati-
teoretisk kan man tale om tre forskellige 
repræsen tationsidealer. den moderne, 
som man kalder spejl-repræsentation, 
hvor repræsentanterne skal afspejle en 
bestemt befolkning på parametre, som 
for eksempel køn, alder, faglighed. her 
kan man sige, det halter lidt med den 
demokratiske legitimitet, hvis kun 3 % af 
jeres medlemmer stemmer og heller ikke 
kender kandidaterne. men det er jo bare ét 
ideal, og det er ikke åbenlyst, at det lige er 

 et demokrAtisk  
PersPektiv 
 På medlemsFOrum
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DEt siGEr spEciAlistEn!

afspejling, der er afgørende.
et andet, mere klassisk ideal er at 

afspejle anskuelser, så for eksempel både 
det idealistiske og det pragmatiske er 
repræsenteret. der kan også være flere 
andre dimensioner, det kan fordele sig på.

et tredje, også klassisk, repræsentati-
onsideal er at repræsentere kompetence – 
at man skal have fat i dem, der er dygtige 
til noget. så kan man diskutere, hvad det 
er for kompetencer, deltagerne bør ha’. 

der er en spænding imellem de tre 
repræsentationsidealer. Fremmer du det 
ene, kan det gå ud over det andet. men der 
er gode argumenter for dem alle tre, så jeg 
tror ikke, man skal afvise nogen af dem. 

derudover kan man også se legitimitet 
på en måde, som man kunne kalde for for-
ankring. For forskellen til slet ikke at have 
sådan nogle deltagelsesmekanismer, som 
i har, er jo stor! der er noget særligt ved 
at sammensætte en forsamling, som skal 
tage nogle vejledende diskussioner, der er 
en forpligtelse i, og som der bliver lyttet 
til. det er vigtigt, og det afspejler også 
en særlig dansk tradition for deltagelse: 
overalt, hvor det er muligt, prøver man at 
lave indflydelses-strukturer i et eller andet 

de vigtige. 

Danmark Er En lillE bittE 
stat i En globalisErEt  
vErDEn, og vorEs inD-
FlyDElsE På DEt, DEr har 
inDFlyDElsE På os, blivEr  
rElativt minDrE og 
minDrE. tror Du, DEt 
vil skærPE lystEn til at 
værnE om DE små mikro-
inDFlyDElsEr, man har i 
boligForEningEn, i skolE-
bEstyrElsEn, EllEr i Et 
mEDlEmsForum? EllEr vil 
DEt uDmattE DanskErnEs 
traDitionEllE lyst til 
DElagtighED?
Forskningsmæssigt tyder meget på, at 
hvis man er aktiv og ser mulighed for at 
have meningsfuld indflydelse ét sted, 
vil man også gøre det andre steder. Og 
omvendt: hvis du er frustreret ét sted, så 
er det også tænkeligt, at du opgiver andre 
steder. 

Jeg tror, vi skal frygte, hvis den store 
politiske deltagelse lider, for det kan kom-
me til at påvirke den lille deltagelse. men 
der er også en anden historie, om danmark: 
om at det helt lille demokrati – elevrådet, 
menighedsrådet, bestyrelsen for vand-
værket eller et medlemsforum i pensions-
selskabet – er en oplæring i demokrati, 
som derefter kan være et skridt til et andet 
niveau. set i sådan et samfundsperspek-
tiv, ville det være trist, også for det store 
demokrati, hvis den enorme underskov af 
del-demokratier visner væk – og på den 
baggrund kan man sige, at jeres medlems-
forum er en del af en større arbejdsdeling, 
hvor man gør sit til den deltagelsesdemo-
kratiske socialisering af borgerne. n

omfang. det tror jeg ikke, man skal fire på.

hvis man aFstår Fra at 
tagE DEn inDFlyDElsE, 
som blivEr uDbuDt, har 
man så Fortabt sin  
rEt til at brokkE sig?
nej, det synes jeg ikke. men ens brok får jo 
en mindre moralsk og normativ vægt, hvis 
man ikke har deltaget. rent demokrati- 
teoretisk er det et vanskeligt spørgsmål. 
hvis vi har et meget deltagelsesorienteret 
fællesskab, hvor flest mulige er med, så er 
de beslutninger, der bliver truffet, gode, 
simpelthen i kraft af, at alle har været 
med til at tage dem. det er sådan et ideal, 
man støtter sig til, hvis man vil sige ”du 
kunne jo bare have været med”. men det 
kan jo være, at man deltager, men er i et 
permanent mindretal eller føler, det ikke 
har nogen effekt. så kan det godt virke 
lidt perverst at sige – ”du var selv med,  
og så skal du finde dig i det”. da kan man  
måske godt forstå dem, der siger, ”Jeg 
gider ikke deltage og så bagefter få at 
vide, at jeg jo selv har været med til at be-
stemme det”. Og derfor kan man jo stadig 
lufte sin utilfredshed. det synspunkt kan 
jeg faktisk godt have en vis sympati for. 

DEltagEr DanskErE så 
mEgEt, ForDi vi tror, DEt 
nyttEr, EllEr Er vi barE 
PligtoPFylDEnDE?
det handler om normer og idealer, om 
identitet, at se sig selv som en god 
medborger. det er nogle latente idealer, 
som nok ligger i danmark i stærkere grad 
end i en række andre lande. der er næppe 
tvivl om, at normerne om at gøre en 
indsats siver ned igennem alle lag i det 
civile samfund, og de lander også sådan 
et sted som hos jer. hos jer bestemmer 
de frivillige jo faktisk ret meget, og det er 
nogle vigtige ting. i skal finde de folk, som 
synes, dette her er vigtigt, og kan se, at 
der er nogle potentielle beslutninger, som 
man rent faktisk kan påvirke, og som er 
interessante. Jeg kan forestille mig, at det 
handler nok så meget om at få italesat, 
at det her også er et sted, et demos – et 
folk, som ved fællesskab skal træffe nogle 
beslutninger, som har konsekvens. Og de 
har konsekvens for den enkelte. derfor er 

FOrsKningsmæssigt
tyder meget På,  

at hvis man er aKtiv  
Og ser mulighed  

FOr at have  
meningsFuld  

indFlydelse Ét 
sted, vil man Også  

gøre det andre steder.
pEr MouritsEn, proFEssor  

i stAtskunDskAb oG ForFAttEr.

”

[ TEMA ]
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LeJLigHeder i 
Lærernes Pension
det går strygende med at få udlejet lejlighederne i lærernes Pensions 
nye byggeri, Jacobsens have, i valby. i foråret 2016 er kun 14 af  
de 114 lejligheder ledige, og 27 af de nye lejere er medlemmer af  
lærernes Pension. de første indflytninger bliver den 1. juli 2016.

 

noter

InvesterIngsstrategI 
”vores estimat med den aktuelle investeringsstrategi er, 
at vi kan få ca. 5,2 % i afkast om året over det næste ti 
år. det er dog et gennemsnit, og der vil nok blive store ud-
sving”, siger investeringsdirektør morten malle. Forvent-
ningen er, at de førstkommende år vil give et lavere afkast. 
renterne skal op igen. så længe renterne er lave, må man 
forvente et lavere afkast på sin pensionsopsparing.

stabIle aktIer
lærernes Pension får i 2016 en ny aktivklasse, ”stabile  
aktier” – aktier der ikke svinger så meget. det kan fx være 
forsyningsvirksomheder, der har en monopol-lignende status 
og dermed som regel en meget stabil og forudsigelig indtje-
ning. ”vi forventer, at stabile aktier vil give et godt afkast i 
forhold til risikoen, og de bidrager desuden til en spredning af 
vores aktierisiko”, siger investeringsdirektør morten malle.

Hvorfor bygger i kun i de store byer?
vi bygger for at investere medlemmernes penge, hvor de kan give et 
godt afkast og være med til at sikre lærerne en god pension. derfor 
bygger vi, hvor vi kan regne med at leje boligerne ud i mange år frem 
og til en pris, der gør, at vi får det afkast, vi gerne skal ha’. den sikker-
hed kan vi bedst få i udviklingsområderne, fortrinsvist aarhus og 
København og til dels aalborg.

Hvorfor bygger i ikke billige boliger  
til medlemmerne?
Byggegrunde i udviklingsområderne er dyre, og vi bygger i en meget 
høj kvalitet, for at få en god lejeindtægt og dermed et godt afkast i 
mange år. det tilsammen betyder, at lejlighederne ikke er billige. hvis 
vi alligevel lejer billigt ud til medlemmer, vil de mange medlemmer, 
der ikke bor i lejlighederne, indirekte være med til at betale husleje  
for dem, der gør. det er ikke meningen.

grønt byggeri
Byggeriet er i lavenergiklasse, lejlig-
hedernes hårde hvidevarer ligger i den 
grønne ende med lavt strømforbrug, og 
vinduerne har trelagsglas, som yder den 
bedste isolering. På toppen af bygnin-
gerne gror såkaldte sedumplanter, nogle 
meget modstandsdygtige sukkulenter, 
som kan optage store mængder vand ved 
kraftigt regnvejr, men som samtidig kan 
klare lange perioder uden nedbør.

fortrinsret
som medlem af lærernes 
Pension har du fortrinsret 
til lejlighederne, og hvis 
det er aktuelt for dig, 
kan du komme til åbent 
hus hver søndag kl. 12:00 
– 13:00. du kan læse 
mere og høre arkitekten 
fortælle om byggeriet på 
jacobsens-have.dk 

 din årsoversigt 
Kort, kortere, postkort - gennem de seneste år er 
det brev med en årsoversigt, du plejer at få, blevet 
kortere og kortere. i år bliver det til et postkort, 
som du vil modtage i din e-Boks. selve årsover-
sigten ligger på hjemmesiden, og den kan du 
logge dig ind til når som helst, det passer dig.

Q&A
?

?



noter

da danmark en solbeskinnet søndag 
i oktober gik fra sommertid til 
vintertid, fik vi alle en ekstra time 
foræret. i den anledning holdt 
lærernes Pensions medlemsservice 
ekstraordinært åbent i tre timer, og 
i den første åbningstime måtte alle 
mand til telefonerne. ud over tele-
fonopkald var der en del spørgsmål 
via chatten på hjemmesiden.

medlemmerne spurgte især om 
alderspension, generel pensionsråd-
givning og supplerende opsparing.

eR Du På faCeBOOk? – DeT eR Vi, Og Vi  

HaR alleReDe MeRe enD 700 følgeRe, 

sOM kiggeR, læseR, seR filM, DeleR, 

kOMMenTeReR Og sPøRgeR.  

finD Os Og følg Os
– vi ses På fAcebook.

medlemmerne 
brugte den  
ekstra time på 
pension

Etisk kodeks opdateret
 

en af de ting, der står i lærernes Pensions etiske kodeks, er, 
at det skal følge med tiden. derfor bliver det også gennem-
diskuteret af medlemsfora og bestyrelse hvert andet år. 2015 
var sådan et år, og kodekset er blevet opdateret. der er tale om 
små justeringer, der mest af alt handler om at få ordlyden  
i kodekset til at afspejle den praksis, vi reelt opererer efter. 

klima
med klimatopmødet i Paris i december, er det klart, at spørgs-
mål om vores klimaprofil blev vendt. det gav ikke anledning til 
at ændre noget ved den måde, lærernes Pension opererer på, 
men ordlyden blev en anelse skærpet for at skabe bedre over-
ensstemmelse. lærernes Pension har meget mere investeret 
i grøn end i sort energi, og den smule kul, vi har i vores globale 
aktieportefølje, beholder vi. 

Arbejdstagerrettigheder
ryan air-konflikten affødte et behov for en specificering af, 
hvordan vi forholder os til arbejdstagerrettigheder. det er ikke 
en dramatisk ændring, men igen snarere en præcisering af  
den måde, vi allerede agerer på. 
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Flere sygemeldte lærere er vendt tilbage i arbejde, 
og administrationen i lærernes Pension er blevet 
mere effektiv. Begge deler betyder lavere om-
kostninger. derfor har du udsigt til en lidt højere 
alderspension. i alt kommer 90 mio. kroner mere 
til at gå til pensioner. For en ung lærer betyder det, 
at udbetalingerne til alderspensionen bliver cirka 
to procent højere. 

omkostningsprocenten ned på 1,4 
hver gang der bliver indbetalt et beløb på din 
pensionsordning, trækker vi lidt af indbetalingen 
til administrationsomkostninger. i 2016 bliver der 
kun trukket 1,4 procent. i 2015 trak vi 2 procent. 
Omkostningerne ved din ordning er altså faldet 25 
procent.

Forsikringsprisen sat ned med 30 procent 
stadig flere lærere, som har fået en invalide-
pension fra lærernes Pension, vender tilbage til 

arbejde. det er naturligvis først 
og fremmest godt for den en-
kelte, men det er også godt for 
fællesskabet. det giver nemlig 
et overskud på forsikringsregn-
skabet, og derfor kan priserne 
for forsikringerne sættes ned 
med 30 procent. det er en 
tendens, vi har set igennem 
flere år. siden 2013 er priserne 
for forsikringerne samlet set 
faldet med 69 procent. 

vi anbefaler 

70%
hvor meget er nok? vores 
anbefaling er, at du skal 
have mindst 70% af den 
indtægt, du har i dag, når 
du går på pension. hvor 
tæt du er på det, vil du 
snart kunne se, når du log-
ger dig ind. Omkring 1. maj 
begynder de første med-
lemmer at blive mødt af et 
pensionsbarometer som 
det første, når de logger 
sig ind. visningen baserer 
sig på dine helt egne tal 
fra din lærerPension, og 
du kan med ganske få klik 
supplere beregningerne og 
hente dine eventuelle øv-
rige pensioner med ind i dit 
regnestykke. vil du spare 
mere op, kan du lege med 
dine tal og se, hvor meget 
eller hvor lidt der skal til at 
flytte viseren i dit helt eget 
pensionsbarometer. 

55%
70%

pensionstjek  
- Får du nok?
det er ikke noget nyt, at du kan 
logge dig ind på lærernes Pensions 
hjemmeside og finde mange tal  
– tal for hvor meget du har indbe-
talt, hvad du har betalt i omkost-
ninger, hvad du kan forvente at få 
udbetalt, når du går på pension og 
så videre. men måske er det spørgs-
mål, der i virkeligheden interesserer 
dig mest: er det nok? For at du kan 
få svar på det spørgsmål, har vi 
snart et nyt tal klar til dig.
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”du er nu nummer...” suk! alle har prøvet at sidde med telefonen og vente på, at den 
venlige dames numre langsomt kravler nedad, mens tallene på uret kravler opad. det kan 
du slippe for nu, når du ringer til os. vi har generelt meget kort ventetid på telefonerne. 
i 2015 ventede et medlem i gennemsnit 19 sekunder. men skulle du alligevel havne i en 
telefonkø, kan du nu vælge at blive ringet op senere i stedet for at sidde og vente. 

Slut med at vente i telefonen

ned 
med Priserne  

oP 
med PensiOnen



Obligationschef mads 

Peter thomsen udskød at 

købe portugisiske stats-

obligationer for lærernes 

pensionspenge, da der kom 

regeringsskifte i landet.

lige der, hvOr nyhedsOPlæseren Begynder at FOrtælle Om Parlamentsvalget i POrtugal,  

er siKKert Også lige der, hvOr du Bliver lidt Fraværende – FOr hvad har det med dig at gøre? 

Hvad har et  
portugisisk parlamentsvalg  
med dig at gøre? 
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det har faktisk lidt med dig at gøre – ad lidt 
snørklede omveje. det er også derfor, at lige 
der, hvor nyhedsoplæseren begynder at tale 
om parlamentsvalget i Portugal, er lige der, 
hvor obligationschef i lærernes Pension, mads 
Peter thomsen, bliver meget nærværende, 
retter ryggen op og ørerne mod højtaleren. 

statsobligationer på vej
mads Peter thomsens arbejde er blandt andet 
at passe på dine opsparede pensionspenge 
og at være med til at investere dem, hvor der 
helst både er sikkert og mulighed for et afkast. 
Portugisiske statsobligationer var under over-
vejelse i 2015.

Portugal gik alvorligt i knæ under finans-
krisen og måtte ud at låne penge af eu, 
af den europæiske Centralbank og af den 
internationale valutafond for ikke at kollapse. 
sådan som det også var tilfældet i græken-
land. landet skulle sluge en hel karavane af 
skrappe reform-kameler som betingelse for 
den finansielle omverdens hjælpsomhed. Og 
det gjorde de. den siddende centrum-højre 
regering gennemførte besparelser og rationali-
seringer, privatiseringer og effektiviseringer. 
det gjorde ondt på befolkningen – men det var 
nødvendigt.  

”Portugal var ved at komme godt ud af 
krisen med vækst, stigende privatforbrug 
og faldende arbejdsløshed, så der kunne igen 
udstedes portugisiske statsobligationer. de 
obligationer var også begyndt at få en mere 

positiv rating af førende ratingbureauer”, 
forklarer mads Peter thomsen. derfor var 
han også begyndt at se på portugisiske 
statsobligationer som en investerings-
mulighed – til dine pensionskroner.

ny politisk situation 
men i efteråret 2015 var der parlaments-
valg, og den hidtil siddende centrum-højre 
regering – den der havde stået for at 
gennemføre de snærende reformer – kom 
i mindretal. i stedet dannede centrum-
venstre-partierne en flertalsregering.

”den nye politiske situation skabte 
usikkerhed om, hvorvidt Portugal ville 
fortsætte ad den reformvej, som havde 
stabiliseret deres økonomi”, siger mads 
Peter thomsen. 

ud over at følge med i nyhedsstrøm-
men har mads Peter thomsen også flere 
gange haft telefonsamtaler med sine 
bankforbindelser i Portugal, for at høre 
deres førstehåndsanalyse af situationen. 
Konklusionen var klar: 

”usikkerheden var for stor, så vi har 
udskudt at købe portugisiske statsobliga-
tioner”. 

det har til nu vist sig at være en god 
beslutning. Fra at have fået forbedrede 
kreditvurderinger i efteråret 2015 før val-
get er kurserne på portugisiske obligatio-
ner faldet en hel del – ikke mindst i løbet 
af januar og februar 2016. 



Hvad har et  
portugisisk parlamentsvalg  
med dig at gøre? 

det kan du, fordi vi i lærernes 
Pension har gennemsnitsren-
te. det betyder, at vi i år med 
højt afkast lægger penge til 
side, og dem tærer vi så på i 
år med lavt afkast eller tab. 
På den måde bliver renten et 
udjævnet gennemsnit.

dermed er du sikret imod 
at tabe penge på et tidspunkt 
i dit opsparingsforløb, hvor 
du ikke længere har tid til at 

tjene dem ind igen. Og så kan 
du, når du er gået på pension, 
stadig være med i de mere 
risikofyldte investeringer, 
hvor muligheden for højt 
afkast er.

Bestyrelsen i lærernes 
Pension fastsætter depot-
renten en gang om året. 
men bestyrelsen kan ændre 
depotrenten når som helst, 
hvis der opstår en situation, 

hvor bestyrelsen skønner det 
nødvendigt. det er endnu 
aldrig sket.

”2015 var ikke et godt ak-
tieår, men vi kan give en høj 
depotrente, fordi vores reser-
ver er rigtig gode. af samme 
grund forventer vi også i 
årene fremover at kunne 
give gode depotrenter”, siger 
administrerende direktør Paul 
Brüniche-Olsen. n

hvOrdan Kan du Få 5,9 Procent i rente i 2016, 
når 2015 Kun Bød På aFKast På 2,1 Procent?
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ta’ en kop kaffe
indrømmet - der kan ligge mange 
dominobrikker fra lissabon til 
danmark, men et udfald i den ene 
ende rammer alligevel i den anden, 
og på den måde får valget i Portugal 
noget med dig at gøre. det betyder 
heldigvis ikke, at du behøver at 
overvåge udviklingen eller synke i 
dybe overvejelser om, om du skal 
investere i Portugal eller ej. du kan 
roligt gå ud og sætte kaffe over, 
når nyhederne når til regeringsdan-
nelser i sydeuropa. Og så overlade 
resten til mads Peter thomsen. n

dePotrente  

i toP
5,9%
Før sKat 

 i 2016

i starten af januar 2016 bragte Finanswatch, 
den finansielle sektors nyhedsmedie, en op-
gørelse der viste, at medlemmerne i lærernes 
Pension får tilskrevet danmarks højeste de-
potrente i 2016 – nemlig 5,9 procent før skat. 
Førstepladsen holdt i et par dage. så meldte 

et andet selskab en depot-
rente på 6 procent ud, og 
lærernes Pension måtte 
lægge sig på en anden-
plads – men der måtte 
næsten målfoto til. n

d e P o t r e n t e  2 0 1 6

info
et ratingbureau er en 
virksomhed, som lever af at 
foretage og sælge kredit-
vurderinger. Bureauerne 
vurderer både landes og virk-
somheders kreditværdighed. 
Ratingbureauer har en stor 
indflydelse på kursudvik-
ling, og deres vurderinger er 
derfor en vigtig brik i mange 
investeringsbeslutninger.

6%

L A v e s t e

3,5%
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5,9%
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Jeppe nørgaard Petersen hverken 

kan eller vil rådgive, men nu kan 

han godt hjælpe en kollega videre 

med pensionsspørgsmål.

 

”de spørger mig, fordi jeg har for-
talt, at jeg har været på pensions-
kursus”, fortæller Jeppe. det viser 
sig, at mange synes, de har for-
sømt at tage sig af deres pension. 
Og de har dårlig samvittighed over 
det. men nu hvor Jeppe har været 
på kursus, mener han ikke der er 
nogen grund til det. 

”man kan faktisk godt selv tage 
sig af sin pension. det kræver ikke 
en hel uges arbejde at sætte sig ind 
i det”, siger han.

initiativ fra et medlem 
at Jeppe nørgaard Petersen over-
hovedet kunne komme på kursus, 
kan han takke en sikkert for ham 
ukendt og fjern kollega i hillerød 
for. For et års tid siden fik pen-
sionsrådgiver i lærernes Pension, 
annelise rosenberg, nemlig et op-
kald fra en anden tillidsrepræsen-
tant, som var noget utilfreds med, 

at han ikke vidste nok om pension.  
annelise greb bolden i luften og 
fik sammen med a-kassen stykket 
et kursus sammen, som de kunne 
prøve at udbyde og så se, om der 
var andre end tillidsrepræsentan-
ten fra hillerød, der kunne bruge 
noget information. 

kurser i hele landet 
det var der. tilmeldingerne fossede 
ind og ventelisten blev længere 
og længere. Behovet var til at 
få øje på, så der blev ret hurtigt 
udbudt fem kurser mere rundt om 
i hele landet. alle blev overtegnet. 
deltagerne er kommet fra alle 
lærergrupper, også fra vores nye 
medlemmer fra handelsskolerne, 
som jo i sagens natur stor set intet 
kendte til pensionsordningerne hos 
lærernes Pension.

”det har været dejligt at holde 
de kurser”, siger annelise rosen-

berg. ”det er forskelligt, hvor meget 
deltagerne på forhånd har vidst om 
pension, men alle har været meget 
interesserede og engagerede, og 
alle har fået noget ud af at være 
med”.

Jeppe nørgaard Petersen var på 
kursus i silkeborg i januar 2016, og 
synes selv, han fik en øjenåbner. 
Kurset gav ham overblik, og ”tin-
gene blev forklaret, så alle forstår, 
hvad der er vigtigt, og hvad der er 
mindre vigtigt”, siger han.

tr’en er ikke rådgiver 
Jeppe agerer ikke pensionsrådgiver 
for sine kolleger, for det hverken 
kan eller skal han, men han føler 
allerede, at han nu kan se, at det vil 
være en god ide for nogle kolleger 
lige at kontakte lærernes Pension. 
”det ved jeg nu, at de vil få nogle 
fordele af at gøre”, siger Jeppe  
nørgaard Petersen. n

når hans KOlleger På stOråsKOlen i 

hOlsteBrO KOmmer Og sPørger ham Om 

PensiOn, Kan JePPe nørgaard Petersen 

gOdt hJælPe, selv Om han Bare har været 

tillidsrePræsentant i et halvt år Og 

stadig er i gang med at Blive uddannet. 

Succes med pensionskursus for 

tillidsrepræsentanter

flErE kursEr
Der vil blive udbudt flere 
pensionskurser for tillids-
repræsentanter i fremtiden. 
De vil blive annonceret via 
de faglige organisationer, på 
lærerens Pensions hjemme-
side og her i [Pan’sjo’n].

Husk også, at enhver kan be-
stille et informationsmøde, 
hvis der er interesse på dit 
lærerværelse for at høre 
mere om pension. Det er 
bare med at gribe telefonen.  
se mere på bagsiden.
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vinteren Blev FOrhOldsvis mild. de lange uldunderBuKser 

FOrlængede deres sOmmerhi Bagest i sKuFFen, snesKraBeren 

lå På den lade side i garagen, Og hverKen urt eller BusK  

måtte i sKJul. man Kunne sidde udenFOr Og træKKe ned i  

dyneFraKKens lynlås den Januardag, hvOr der var 11°C. 

men vi har alle hørt og forstået det: selvom den 
fra år til år svinger op og ned, er jordens tem-
peratur samlet set steget. som en stum sølv-
gletcher har den fede søjle i ude-termometret 
bevæget sig én, og kun en, vej i de sidste 100 
år: opad. 1 grad på 100 år, og gennem seneste 
30 år omkring 0,7 grader. Jævnligt præsenteres 
vi for nye apokalyptiske scenarier for, hvordan 
klimakatastrofer vil udfordre vores tilværelse 
på planeten, vildere og hurtigere, når tempera-
turen stiger yderligere.

Maks 2 grader
ved COP21 i Paris i december 2015 vedtog 
verdens lande, at temperaturen helst kun skal 
stige yderligere 1,5 grader og ikke må stige mere 
end 2 grader frem mod år 2100. skal det lykkes, 
skal udledningen af CO

2
 i atmosfæren bremses. 

Forbruget af fossil energi fra olie og gas, som 
udleder CO

2
, skal ned! 

Dine pensionspenge i grøn energi
der er behov for at udvikle mindre CO

2
-bela-

stende energiformer. det kræver omfattende 
investeringer, og her er den danske pensions-
branche rigtig godt med. Brancheforeningen 
Forsikring og Pension har opgjort, at den 
danske pensionsbranche i 2014 havde inve-

steret 42 mia. kroner i virksomheder, hvis 
primære aktivitet ligger inden for grøn energi 
eller direkte i vindmøller, solceller, biobrændsel 
og lignende. det er næsten tre gange så mange 
penge, som branchen har investeret i virksom-
heder, hvis primære aktivitet er udvinding af 
olie, gas og kul. med omkring 1,2 milliard kroner 
investeret i grøn energi er lærernes Pension  
rigtig godt med.

42 møller på el-nettet
i 2014 købte vi os ind i vindmølleparkprojek-
tet gode Wind 2, som i april 2015 begyndte 
opførelsen af 42 havvindmøller i nordsøen ud 
for tyskland. allerede i februar 2016 var de 42 
møller koblet på el-nettet og i gang med at 
producere klimavenlig grøn strøm til 260.000 
tyske husstande – det svarer til ca. 10 procent 
af alle husstande i danmark.

i december købte vi en andel af den engelske 
havvindmøllepark Beatrice, som også ligger i 
nordsøen, ud for skotlands østkyst. når den er 
fuldt udbygget, vil den kunne levere grøn strøm 
til 478.000 husstande. 

”vi er glade for, at vi kan kombinere en 
investering i grøn energi med en forventning om 
fornuftige og stabile afkast”, siger finansdirek-
tør henrik Walter mogensen. n

2

1

0

!
stop

!
brEMs

hvis … 
den globale opvarm-

ning skal stoppes, 

skal grøn energi 

erstatte fossile 

brændstoffer.

 iLdevArsLende miLdHed og

gr   nne  
investeringer



brasilien
	 19.516 ha
 3.077.258
 597.088

Chile
	4.107 ha
 927.364
 82.143

Colombia
	2.760 ha
 338.155
 96.616

usa - nordøst
	23.824 ha
 6.106.044
 162.422

usa - nordvest
	7.182 ha
 1.786.219
 86.097

usa - sYd
	69.654 ha
 12.304.681
 959.357

	 lærernes pensions skov-areal målt i hektarer
 anslået mængde bundet Co2 målt i tons
 anslået mængde nYoptaget Co2 målt i tons

guatemala
	736 ha
 183.907
 14.561

uruguaY
	6.630 ha
 2.231.761
 96.854

panama
	686 ha
 102.857
 7.856

total
	 160.392 ha

 32.171.648 ton

 2.631.690 ton
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for MErE End 
4,5 MiA. skov
ved udgangen af 2015 havde 
lærernes Pension investeret 
lidt over 4,6 milliarder kroner 
i skov. det svarer til 6,5 %  
af de samlede investeringer. 
ifølge investeringsstrategien 
er målet, at skovinvestering-
erne skal udgøre ca. 8 %.

sk 
i nord, sYd, øst og vest



australien
	 11.511 ha
 2.669.967
 199.814

kina
	4.710 ha
 362.703
 100.738

Cambodia
	2.697 ha
 338.600
 9.195

malaYsia
	 1.400 ha
 05.018
 14.002

mozambique
	 138 ha
 34.583
 447

new zealand
	3.348 ha
 1.136.732
 79.899

uganda
	 1.493 ha
 465.800
 24.599

2121

MindrE prEs 
på nATurskov

ud over at yde et godt bidrag til 

CO
2
-balancen aflaster lærernes 

Pensions skovinvesteringer det 

pres, der flere steder i verden er 

på naturskov. De nyplantede skov-

arealer bidrager desuden til at be-

vare biodiversiteten i de områder, 

hvor de vokser. for at sikre natur 

og mennesker bedst muligt er 98 

procent af skovene certificerede 

eller i gang med at blive certifice-

ret med de anerkendte PefC- og 

fsC-programmer. Begge program-

mer sikrer, at skovene bliver dyr-

ket under et omfattende hensyn 

til både mennesker og miljø.

skovene dækker 160.000 hek-
tarer i alt, og ifølge den seneste 
opgørelse binder de 32 millioner 
tons CO

2
. i vækstperioden ny-op-

tager træerne CO
2
, og lærernes 

Pensions nyplantede plantager 
optager netto ca. 900.000 tons 
CO

2
 om året – svarende til den 

mængde CO
2
 118.000 danskere 

udleder om året. Beregningerne 
er udtryk for et forsigtigt 

skøn og må tages med et lille 
forbehold, for der er forskel på, 
hvor meget forskellige træsorter 
optager og binder. det betyder 
også noget, hvilket klimabælte, 
skoven gror i, og hvordan jord-
bunden er. hvor længe CO

2
en er 

bundet i træet, når det er fældet, 
er forskelligt. det spiller en rolle, 
om træet bliver anvendt i et byg-
geri, der står i mere end 100 år, 

eller om det bliver omdannet til 
flis og bliver brugt til energi-
produktion. Beregnet efter den 
anerkendte tommelfingerregel, 
at 1 kubikmeter træ modsvarer 
1 ton CO

2
, har lærernes Pension 

i øjeblikket investeret i træer, 
der binder 32 mio. tons CO

2
. Og 

det tal stiger med 2,6 millioner 
tons om året – fordi vi har meget 
nyplantet skov.

skovEnE bindEr Co2
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Du kan beregne  
din egen forventede 
levealder på vores 

beregner her 

syv måneder grAtis
– levetiden er FOrBedret igen
lærernes PensiOn Følger nøJe med i FOrventnin-

gerne til, hvOr længe en lærer lever. det Betyder 

nemlig nOget FOr de livsvarige aldersPensiOner  

i Fremtiden. Og lærernes levealder er steget: 

Eksempel: louise
en engelsklærer – vi kan kalde hende louise – som var 
30 år i 2014, ville dengang have en forventet levetid på 
89,2 år. i 2015, hvor louise nu er 31 år, er hendes for-
ventede levetid ændret, så den nu er 89,8 år. godt for 
louise! selv om hun har levet i 12 måneder, har hun kun 
reduceret sin forventede restlevetid med fem måne-
der. man kan sige, at de øvrige syv måneder i det store 
gennemsnitlige levetidsregnskab har været gratis.

Eksempel: terese
louises et år yngre kollega, 
biologilæreren terese, som 
altså er 30 år i 2015, har udsigt 
til at blive 89,9 år gammel. 
indtil man er midt i 60’erne, 
gælder det, at jo yngre man er, 
jo længere har man udsigt til – 
rent gennemsnitligt – at leve.

såDAn rEGnEs DEt uD
der er 2,5 mio. forsikrede personer registreret 
i en database hos videncenter for helbred & 
Forsikring. i eksemplet med louise ser man 
på, hvor mange 30-årige kvinder der er, og på 
hvor mange af dem, der døde i året. hvor stor 
bliver så den statistiske sandsynlighed for, at 
man vil dø som 30-årig?

det samme gør man med de 31-årige, de 
32-årige, de 33-årige og så videre. så har man 
et benchmark for, hvor længe vi kan forvente 
at leve i danmark. dertil kommer så lidt flere 
komplicerede forhold, når der specifikt skal 
regnes på en lærers forventede levetid. n



vidste du det?

læReRnes PensiOn fORValTeDe 
i sluTningen af 2015 MeRe enD  

88 milliarder  
Pensionskroner for medLemmerne.

omkostnings-
procenten for 

2016
er faldet til 

1,4% 
det svarer til 

494 kr. 
pr. medlem

indbetalingerne  
steg med

 317 
mio. til 

4.800 
mio.  
kroner i 2015.  
der var flere  
indbetalende  

medlemmer, og  
indbetalingerne  

var højere.

du Får  
5,9%
Før sKat  
i depotrente i 2016. den 

rente er blandt landets 
højeste – se side 17.

afkastet steg og faldt og  
faldt og steg i løbet af 2015.  
1. kvartal gav 9,1% - det høje-
ste kvartals afkast lærernes 
Pension nogen sinde har haft. 
senere på året var afkastet 
negativt, og ved årets udgang 
havnede det på 2,1% før skat.

AfkAst På 2,1% 

før skAt 

medLemsrekord 
igen! 
vi bliver stadig flere: i slutningen af 2015 
var der 140.000 medlemmer af lærerens 
Pension – 5.000 flere end året før. 
91.000 er kvinder og 49.000 er mænd.



For ung tl seniormøde? 
Snup et informatonsmøde
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 tl  
seniormøde, og hør 
om din pnsion
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 

Herning
8. september 2016 kl. 16.30

næstved
15. september 2016 kl. 16.30

københavn
28. september 2016 kl. 16.30 

Aarhus 
6. oktober 2016 kl. 16.30

meLd dig eLLer Jer 
tiL På vores HJemmeside 

LPPension.dk 

københavn
19. april 2016 kl. 16.30

kolding
30. maj 2016 kl. 16.30

Aarhus 
26. oktober 2016 kl. 16.30 

Brug evt QR koden her

Brug evt QR koden her


