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E M I L I E ,  8 0  Å R

Jeg glæder mig til at mødes 
med mine gamle kolleger 
- vi tager på udflugt og 
deler minder.

”



ALLE  
KAN VÆRE MED

Alle, der har en pensions ordning 
i Lærernes Pension pr. 1. marts 
2019, har ret til at stille op til  

Medlemsforum.
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LÆS TEMAET OG  BLIV MEGET  KLOGERE

SE  
HVORDAN  

DU STEMMER 
PÅ SIDE 9.

Stil op til  
Medlemsforum

Der er valg  
i år

V
il du vide mere om din 
pensionsordning og dit 
pensionsselskab? Kunne 
du tænke dig at få ind-

flydelse på, hvordan din pension og 
dine forsikringer er sammensat? 
Har du en mening om, hvordan 
dine penge bør investeres, og vil 
du gerne give den til kende? Har du 
lyst til at møde kolleger fra nær og 
fjern og diskutere etik, forsikrin-
ger, rente-modeller eller andre 
pensionsforhold, der ligger dig på 
sinde? Så stil op og vær med!

Lyst er det eneste, du behøver. 
Du skal ikke have særlig viden om 

pension, du behøver ikke ekstra-
ordinære regnefærdigheder, og du 
skal ikke selv have handlet med 
aktier fra din hjemmecomputer for 
at være med i Medlemsforum.

Længe leve mangfoldigheden
Lærernes Pension har ca. 146.000 
medlemmer. Det er en spraglet 
skare af landboere og byboere, 
veganere og bøfelskere, unge 
og gamle, mænd og kvinder, 
nydanskere og gammeldanskere, 
rock-nydere og opera-yndere. De 
er lærere for børn, for teenagere, 
for de unge og for de modne. 

De underviser i kommasætning, 
andengradsligninger, biokemi, 
totaktsmotor, basketballregler, 
Romerriget og hestens røgt og 
pleje. De arbejder på små bitte 
skoler, hvor alle kender alle, og i 
store uddannelsescentre med flere 
kolleger, end man kan nå at lære 
navnene på.

Den mangfoldighed må meget 
gerne også afspejle sig i Medlems-
forum, så lige meget hvilken kate-
gori du tilhører, er du velkommen. 
Stil op, og gi’ dine kolleger noget at 
vælge imellem. n
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Hvad er Medlemsforum?

  Medlemsforum er delt i to, 
Medlemsforum Øst og  
Medlemsforum Vest, og der  
er 25-30 medlemmer i hvert.

  Medlemmerne bliver valgt for 
tre år ad gangen.

  Medlemsforum er medlem-
mernes vej til indflydelse på, 
hvad LærerPensionen skal 
bestå af, og hvordan lærernes 
penge skal investeres. 

  Medlemsforum kan stille 
forslag til bestyrelsen.

  Ved større ændringer i udbud 
af pensioner eller investerings-
principper er bestyrelsen for-
pligtet til at indhente udtalelse 
fra Medlemsforum. 

  Ledelsessekretariatet i 
Lærernes Pension faciliterer 
Medlemsforum.

Medlemsforum  
har indflydelse på, 
hvad LærerPensionen 
består af, og hvor-
dan lærernes penge 

investeres.

Medlemsforum 
består af et 

øst- og et vest-
hold.
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Alle kan være med  
i Medlemsforum
Du behøver ikke at vide noget om 
hverken pensioner, investeringer, 
overenskomster eller forsikringer. De 
problematikker, som du kommer til at 
debattere, bliver du grundigt indført i 
undervejs. Du skal bare 

 have lyst til at få indflydelse
  have en pensionsordning i Lærer nes 

Pension pr. 1. marts 2019
  være klar til at bruge 12-14 dage 

over de næste tre år på at mødes 
med kolleger fra hele landet og med 
specialister fra Lærernes Pension.

Når du er med i  
Medlemsforum, får du

  indblik i pension
  indflydelse på, hvordan pensionerne 

skal være sammensat 
  indflydelse på principperne for inve-

stering af pensionsmidlerne
  ret til at stille forslag til bestyrelsen.

Det koster ikke dig eller din 
arbejdsplads noget

  Du får betalt dine transportudgifter
  Du bliver frikøbt fra din skole ved 

heldagsmøder på hverdage. Det 
betyder, at du har mødepligt til 
møderne i Medlemsforum.

TRE  
MEDLEMMER

af Medlemsforum 
kan skriftligt kræve, 
at forummet bliver  

indkaldt.Hvad kræver det?

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 2 1

2 0 2 2

AKTIVITETER I MEDLEMSFORUM
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Sådan stiller du op:

1. MAJ
Alle kandidater er 

opstillet – vi ved, om 
der bliver valg

15. MAJ
Du har udfyldt din profil 

på valgsitet, hvor du også 
oprettede dig

5. - 20. JUNI
Alle medlemmer kan 
afgive deres stemme  

på valgsitet

BLIVER DER VALG?
Hvis der den 30. april er 30 eller færre end 
30 kandidater stillet op til et af de to med-
lemsfora, Øst eller Vest, udgør de opstillede 
kandidater det nye Medlemsforum Øst eller 
Vest. Hvis der den 30. april er flere end 30 
kandidater stillet op til et af de to medlems-
fora, bliver der udskrevet valg i det forum 
eller de fora, hvor der er flere kandidater.

OPRET DIG SOM KANDIDAT
Det hele foregår online. Du 
skal bare gå på foravalg.dk 
og oprette dig som kandidat 
til enten Medlemsforum Øst 
eller Medlemsforum Vest. 
Du kan oprette dig fra man-
dag den 8. april. til tirsdag 
den 30. april 2019.

FIND FEM STILLERE 
Mindst fem andre medlemmer skal stille 
dig op. Det foregår også online. Når du 
har oprettet dig selv som kandidat på 
foravalg.dk, kan du herfra invitere dine 
fem stillere. Stillerne skal også have en 
pensionsordning i Lærernes Pension pr.  
1. marts 2019. Du og dine fem stillere skal 
være godkendt senest den 30. april 2019.

1 2

DET SKER PÅ FORAVALG.DK

VIL DU  

UNDER INGEN 

OMSTÆNDIGHE

DER VÆRE MED 

I MEDLEMS

FORUM?
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Det er ikke et 
pseudoforum
De beslutninger, der tages i et pensionsselskab, er ofte dilemma-
fyldte, og her yder Medlemsforum et uundværligt indspark, me-
ner en, der både kender Medlemsforum- og bestyrelsesarbejdet.

”M
an skal stille op, fordi man 
får viden og mulighed for at 
påvirke”, siger Tine Agen-
skov om det forestående 

valg til Lærernes Pensions Medlemsforum. Og 
hun ved, hvad hun taler om. I dag er hun medlem 
af bestyrelsen i Lærernes Pension, men før hun 
satte sig til rette ved bestyrelsesbordet, aftjente 
hun selv tre år i Medlemsforum, så hun kender 
forummets rolle og betydning fra begge vinkler. 
Og hun er ikke i tvivl: 

”Medlemsforum er uundværligt. Der er en hel 
del dilemmaer i de beslutninger, bestyrelsen skal 
tage, og her yder Medlemsforum et vigtigt bidrag 
til, at vi er bedst muligt i overensstemmelse med 
medlemmernes ønsker – inden for hvad der er 
muligt”. 

Vil man være med, mener Tine Agenskov, at 
det er vigtigt at huske at have et større blik end 
bare for sin egen sag. Man kan godt have en ide 
om, hvad man gerne vil arbejde for, men man er 
også nødt til at se det store billede. Det er repræ-
sentativt demokrati.

Tine Agenskov husker Medlemsforum som et forum, hvor der blev taget 
mange principielle diskussioner om forhold omkring etik og ydelsesmønstre. 
Det var spændende, men naturligvis et par skridt fra maskinrummet:

”Der er ting, som Medlemsforum godt kunne tænke sig, men som man 
finder ud af ikke kan lade sig gøre. Sådan er verden også, og det ved man, når 
man sidder der. Men man bliver lyttet til. Det er ikke bare et pseudoforum.” 

En fortid som pensionsrådgiver
Da Tine Agenskov i 2016 blev medlem i DLF’s hovedstyrelse, blev hun spurgt 
om, hvilke poster hun i øvrigt kunne ønske sig. Hun valgte en post i bestyrel-
sen for Lærernes Pension og trådte dermed helt ind i selskabets maskinrum 
– der hvor der ikke blot brydes holdninger, men hvor der skal tages ansvar. 
Det skridt havde ikke kun afsæt i hendes engagement i Medlemsforum. Før 
hun blev uddannet til lærer, var hun nemlig pensionsrådgiver. Så interessen 
for pension har været med hende hele vejen.

”Lærere betaler 
ca. 1/7 af deres løn 
til pension. Det er 
ikke lige meget, 
og derfor skal man 
stemme én ind, 
som repræsenterer 
ens holdninger”, si-
ger Tine Agenskov.

VÆR  
SOFAVÆLGER
– STEM HJEMMEFRA 
Hvis der bliver valg, får du en elektronisk 

stemmeseddel i din e-Boks. Brug den, 
og vær med til at forbedre stemme-
procenten. Du kan gøre det hjemme 
fra sofaen, og det behøver ikke tage 

længere tid, end det tager at beslutte 
dig for, om din doughnut skal være med 

krymmel eller chokoladeglasur.

-10
-12
-1
dept 45

7,45%

Ø S T

V E S T

S T E M M E P R O C E N T,  V A L G E T  
I  2 0 1 6  ( Ø S T  O G  V E S T )

-10
-12
-1
dept 45

6,98%
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DET SIGER SPECIALISTEN!

TIL VALG PÅ BÅDE HOLDNINGER
OG DEMOGRAFISK PROFIL

Sidst der var valg til Lærernes  
Pen sions Medlemsforum, stemte 
10.000 af 140.000 stemmeberettigede. 
Giver det legitimeringsproblemer?
Ja, det synes jeg, det gør. Med mindre end 10% 
valgdeltagelse er den legitimitet, der ligger 
mellem medlemmerne og de valgte, ikke stor. 
Men det er ikke noget nyt, at valgdeltagelsen 
i pensionskasser er meget, meget lav. Det er 
ikke kun hos lærerne. 

At medlemmerne ikke synes, det er værd 
at bruge fem minutter på at stemme, kan 
skyldes, at pension for mange ligger langt ude 
i fremtiden. Det kan også være, at de fornem-
mer, at alt faktisk kører fint, og de derfor ikke 
behøver at involvere sig. Men det kan jo også 
være fordi, at de kandidater, der stiller op, har 
svært ved at føre valgkamp. Måske har de 
svært ved at fortælle, hvad de står for, og at 
der faktisk er forskellige synspunkter. Det kan 
føre til, at man bare stemmer, hvis man kender 
en lærer, som stiller op, fremfor at man sætter 
sig ind i, hvad kandidaterne mener.

Jeg kan forestille mig, at de, som stiller 
op, ikke får mulighed for at møde lærerne og 
føre valgkamp ude på skolerne. Det kræver et 
kæmpeapparat at gøre det, men det skal til, 
hvis man vil have valgdeltagelsen op: kandida-
terne skal ud til lærerne. Det er selvfølgelig et 
spørgsmål om ressourcer. Demokrati er dyrt. 

Men igen – jeg synes, 10 % er lavt, og hvis 
jeg sad med det, ville jeg forsøge at gøre det 
bedre.

Man kan stemme hjemmefra på få 
minutter. Kan vi gøre det nemmere?
Det er ikke spørgsmål om at gøre det nem-
mere at stemme. Nemt er det allerede. Hvis 
man gerne vil have valgdeltagelsen op, må 

man først prøve at gøre det vedrørende. Altså 
at få debatterne ud på lærerværelserne, hvor 
lærerne er, og så prøve at skabe klare valg. 

Men man kan også arbejde med at gøre det 
at stemme til en social begivenhed. Når vi laver 
mobiliseringskampagner til kommunalvalg og 
til europaparlamentsvalg, ser vi, at det hjælper, 
hvis det at stemme bliver gjort til noget, man 
gør sammen med andre. Så hvis man kan få 
aktiveret et kolleganetværk på den enkelte 
skole eller på tværs af nogle fagligheder, et 
eller andet hvor man netop bygger på nogle 
forskellige elementer, så kan man faktisk 
få valgdeltagelsen til at vokse som ringe i 
vandet i sådan nogle grupper. I forhold til valg 
i Lærernes Pension tænker jeg både på kol-
leganetværk på den enkelte skole og på tværs 
af skolerne inden for de forskellige fagområder, 
som man måske kunne forsøge at mobilisere. 
At stemme skal ofte opfattes som en social 
handling, så der dermed bliver lagt et moderat 
pres eller i hvert fald en klar forventning om, at 
man stemmer.

I Danmark ved vi jo alle sammen godt, at 
det er vigtigt at stemme, og står man i et 
netværk, hvor det bliver tydeligt nok, at man 
ikke har stemt, så kan det få mange til at sige 
”Okay, så skal jeg gerne bruge de fem minutter 
det tager”. 

Det skal selvfølgelig stadigvæk være hem-
meligt, hvad man stemmer. Men man kan godt 
gøre det til en social og fælles handling. Man 
kan beslutte, at nu stemmer vi, og vi gør det 
samme alle sammen på fredag her på lærer-
værelset. Så sidder vi alle med smartphones 
og iPad og alt muligt og gør det sammen. Så vil 
mange flere få det gjort. 

Man kunne også lave små indbyrdes 
konkurrencer om, hvilke skoler stemmer mest, 

hvilke lærergrupper stemmer mest og så vi-
dere, og så efterfølgende kåre den mest aktive 
gruppe. På den måde kunne man fremhæve 
det gode eksempel.

Kan Lærernes Pension gøre noget  
for at sikre, at Medlemsforum  
repræsenterer medlemmerne så 
skarpt som muligt?
Det vigtigste i forbindelse med repræsentati-
vitet er, at valget er frit, og man kan stemme 
på dem, man vil. Så hvis man gerne vil have en 
ældre mand eller en yngre kvinde til at repræ-
sentere sig, så er det ens eget frie valg. Når det 
er sagt, så er holdningsrepræsentativiteten for 
mig at se altid det vigtigste. 

Først dernæst kan vi tale om, at det er 
ønskeligt med en form for demografisk repræ-
sentativitet også. Men holdningsrepræsentati-
viteten er vigtigst. Vi ved jo ikke, hvad lærerne 
som gennemsnit mener, vi ved heller ikke, hvad 
kandidaterne som gennemsnit mener. Så vi ved 
jo reelt ikke, om der er noget galt med hold-
ningsrepræsentativiteten, bare fordi sammen-
sætningen ikke afspejler medlemsgruppen rent 
demografisk. De undersøgelser, der er lavet på 
både kommuner og Folketing, viser faktisk, at 
holdningsrepræsentativiteten kan være ret 
høj, selv om demografien er skæv. Så man kan 
godt forestille sig fx, at unge kvinder vælger 
cigarrygende ældre mænd, og holdningsrepræ-
sentativiteten alligevel er høj. Demografisk er 
de forskellige, men holdningsmæssigt kan de 
godt være ret ens.

Men vi vil alligevel også gerne have demo-
grafisk repræsentativitet. Vi vil gerne have, at i 
dette tilfælde jeres Medlemsforum, er spraglet 
på samme måde, som lærerne er; altså gerne 
både kvinder og mænd, gerne både unge og 

Til Medlemsforum-valget er det vigtigt, at der er kandidater, som repræsenterer forskellige  
holdninger. Men det spiller også en rolle at vælgerne kan vælge mellem mennesker af forskellig alder, 
køn og faglighed, mener ekspert i vælgeradfærd og valgdeltagelse, Kasper Møller Hansen.
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I MÅ SOM  
ORGANISATION HAVE  
ET MÅL OM AT FÅ 

SÅ SPRAGLET OG  
SÅ MANGFOLDIG  
EN STEMMESEDDEL SOM  
MULIGT, SÅ LÆRERNE  
OPLEVER, AT DE  

KAN VÆLGE DEM  
IND, DE GERNE VIL HAVE.
KASPER MØLLER HANSEN

”
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KASPER MØLLER HANSEN
er ph.d. og professor ved Institut 

for Statskundskab ved Køben-

havns Universitet. Han forsker 

blandt andet i vælger adfærd og 

valgdeltagelse, sociale medier 

og holdningsdannelse. 



DET SIGER SPECIALISTEN!

gamle, gerne både den ene og den anden type 
af faggrupper. 

Hvorfor spiller demografisk repræ
sentativitet alligevel en rolle?
Det bygger på et ræsonnement om, at man 
gerne vil have tillid. Det kan være svært 
umiddelbart at have tillid til en gruppe, hvis 
den består – igen karikeret – af stort set ens, 
cigarrygende ældre mænd i jakkesæt. Hvis det 
er det billede, man har, så mister man nemt 
troen på, at de repræsenterer én, selv om man 
har stemt på en af dem. Derfor skal vi sikre 
den anden form for repræsentativitet, ved at 
prøve at sørge for, at der er noget for vælgerne 

at vælge imellem, at der netop er unge og 
gamle, den ene og den anden faggruppe af 
lærere, lærere fra forskellige skoletyper og så 
videre blandt kandidaterne.

Hvordan kan vi sikre demografisk 
repræsentativitet?
Her er opfordringen det vigtigste. Jeg ved ikke, 
hvor skævt det ser ud blandt lærere, men I 
må opfordre minoriteter bredt, det kunne 
fx være både unge og kvinder. I må gå ud og 
prikke folk. Og så er det også et spørgsmål om 
placere dem tilstrækkeligt højt på listerne, så 
de har en reel mulighed for at blive valgt ind. 

Er det ikke manipulation? 
Nej. I må som organisation have et mål om at 
få så spraglet og så mangfoldig en stemme-
seddel som muligt, så lærerne oplever, at de 
kan vælge dem ind, de gerne vil have. Det kan 
så både være holdningsmæssigt og demo-
grafisk. Der er ikke noget i vejen for at sætte 
sig det som mål og så forsøge at rekruttere 
dertil ved at lave kampagner målrettet mod de 
grupper, man ved, er systematisk underrepræ-
senterede. Men det ændrer nok ikke ved, at de 
mest erfarne med de største netværk vil stå 
stærkere, og dem, der har været valgt tidligere, 
nok vil have nemmere ved at blive valgt igen. 
Men derfor kan I som selskab sagtens vælge at 

[ TEMA ]

Vidste du det?

NEGATIVT  
AFKAST I 2018 

-4,5% 
Det er 10 år siden, Lærernes 
Pension har haft et negativt 
afkast. Det gennemsnitlige 
afkast har været på 8,1 % 
fra 2013 til 2017 – imod de 
kommercielle selskabers gen-
nemsnitlige afkast på 7,5%.

Derfor får du en god  
rente trods negativt afkast.  

Læs side 14.

LAVE  
OMKOSTNINGER  
I 2018
Blandt andet implementering af EU’s persondataforordning 
har betydet, at omkostningsprocenten steg en smule i 2018. 
Den er dog fortsat lav, 1,1% svarende til 413 kroner pr. medlem.

AFKASTET VAR  
DEN 19. MARTS 2019  

PÅ CA. 7%

Høj depotrente i 2019: 

5,00%
efter skat 

4,24% 

HØJ DEPOTRENTE
Trods et dårligt afkast 
i 2018 får du en god 
depotrente i 2019:
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gøre noget ekstra, hvis I ønsker, at lærerne har 
noget mangfoldigt at vælge imellem. 

Det kræver ingen forudsætninger 
at være med i Medlemsforum. Man 
bliver undervist undervejs af Lærer
nes Pension. Er det et problem, at 
Lærernes Pension legitimerer sig ved 
et forum, som de selv har klædt på?
Nej. Det virker naturligt, at man, når man har 
sådan et forum til at debattere problemstil-
linger, også forbereder deltagerne så godt som 
muligt på forhånd. 

Hvis en kommune laver borgerinddragelse, 
vil de også sende information ud om, hvad 

problemstillingerne er, og hvad der taler for og 
imod. Jeg tror, at lærerne er tilstrækkeligt selv-
stændige til, at hvis de har en holdning, så kan 
man ikke dreje dem rundt på en tallerken bare 
ved noget information. Det vigtige er, at de så 
bliver klædt på så objektivt som muligt, så der 
er rum til, at de kan træffe de beslutninger og 
give de anbefalinger, de gerne vil. Ikke at have 
givet dem nogen information ville jo være helt 
paradoksalt. 

Forummet henter sin legitimitet i, at de er 
valgt af alle medlemmer – det kan godt være, 
at valgdeltagelsen ikke er den største, men 
alle har haft mulighed for at stemme, og det er 
det afgørende. n

DET VIGTIGSTE  
I FORBINDELSE MED  
REPRÆSENTATIVITET  

ER, AT VALGET  
ER FRIT, OG MAN KAN 
STEMME PÅ DEM,  
MAN VIL.
KASPER MØLLER HANSEN

”

Indbetalingerne til 
Lærernes Pension 
steg til 5.509 mio.kr. 
i 2018. Ikke så meget 
på grund af flere 
medlemmer – mest 
fordi medlemmerne 
indbetaler mere. 

I 2018 rundede  
de samlede aktiver 

100 
mia. kroner.

Medlemmerne  
i Lærernes Pension  

består af 

35% 
mænd, og 

65% 
kvinder

I 2018 steg antallet af medlemmer til knap 

146.000 
Knap 86.000 
af dem indbe-
taler til pension 
hver måned.
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2018 blev et år med negative afkast i Lærernes Pension og i verdens finansielle 
markeder i det hele taget – 4,5 % var det tab, Lærernes Pension måtte lide. Allige-
vel får du som medlem 5% i rente på din pensionsordning i 2019.  

Hvordan kan det nu lade sig gøre? Det kan det, fordi en LærerPension bygger 
på gennemsnitsrenteprincippet. Det vil i meget korte træk sige, at i stedet for at 
hele overskuddet de foregående år er blevet tilskrevet hver enkelt pensionsord-
ning, er en del blevet sat til side på en slags buffer-konto til de ”magre år”, som 
altid vil komme. På grund af dette buffer-princip kan depotrenten i 2019 være på 
5% trods tab i 2018. 

”Det er en god og solid depotrente i turbulente tider”, siger administrerende 
direktør i Lærernes Pension, Paul Brüniche-Olsen. 

Man kan sige, at man med gennemsnitsrenten mindsker den enkeltes risiko, 
fordi man undgår, at medlemmer, der har kort tid til deres pension, taber en masse 
penge på et tidspunkt, hvor de ikke har mulighed for at nå at tjene dem ind igen. 

GENNEMSNITSRENTEN  
VISER SIN STYRKE  
Trods negativt afkast får du en god depotrente

HVAD VIL DU  FÅ I PENSION?
FORVENTNINGERNE  JUSTERES

dig og din pension
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D
u kan kun tage stilling til, om du har 
sparet nok op til din pension, hvis  
du ved, hvor meget du kan forvente 
at få udbetalt med den opsparing,  

du har i gang. 
Når vi fortæller dig, hvad du kan forvente, 

hviler vores forudsigelse på nogle samfundsforud-
sætninger. En del af dem har ændret sig. Hele 
branchen er derfor i færd med at rette ind, så 
prognoserne kan ramme så præcist som muligt.

Kun få og små ændringer for  
Lærernes Pensions medlemmer
Med justeringerne vil nogle få stillet en lavere 
pension i udsigt, end de har fået hidtil, men det 
gælder kun for et fåtal af Lærernes Pensions 
medlemmer. Vi har nemlig allerede gennem en 
årrække taget højde for de ændrede samfunds-
forhold.

Du forventes at leve længere
Pensionsselskaber skal beregne prognosen ud 
fra, hvor længe vi rent faktisk forventes at leve. 
De må ikke selv sætte en urealistisk forvent-
ning til levealde og dermed vælge en, der fører 

-10

-5

0

5

10

15

20192018201720162015201420132012201120102009

Afkast før skat

Depotrente før skat

A F K A S T E T  S V I N G E R ,  M E N  R E N T E N  E R  M E R E  S T A B I L 



HVAD VIL DU  FÅ I PENSION?
FORVENTNINGERNE  JUSTERES

15

til nogle meget attraktive, men overdrevent 
optimistiske prognoser. 

Vi lever længere, og hastigheden hvormed 
vores levealder stiger, viser sig ofte at være hø-
jere end forventet, så de penge, du har sparet 
op igennem dit arbejdsliv, kommer til at skulle 
strækkes over flere år. Dermed bliver det beløb, 
du kan forvente at få udbetalt årligt, mindre. 
Det er en usikkerhed, der også fremover vil 
være knyttet til dine prognoser.

Renten på din opsparing  
forventes at blive mindre
Udviklingen med de stagnerede lave renter 
betyder, at forventningerne til fremtidige 
afkast også må justeres. Det gælder for hele 

branchen. Denne justering bidrager også til, at 
din forventede pension bliver mindre. Jo yngre 
man er, jo mere vil ændringen betyde for ens 
pensionsprognose. Men igen har det ikke haft 
den store betydning for din pensionsprognose, 
fordi vi i Lærernes Pension har været en smule 
forsigtige med de prognoser, vi hidtil har givet.

Dine fremtidige indbetalinger
I vores prognose forudsætter vi, at din løn 
stiger i takt med inflationen, og at du frem 
til din pensionsalder indbetaler samme del af 
din løn, som du gør i dag. Er der perioder, hvor 
du ikke arbejder, vil det påvirke din prognose 
negativt. Omvendt vil din prognose stige, hvis 
du indbetaler mere på din opsparing.

Tre prognosetal viser usikkerheden
Fremover vil du få tre prognosetal, så 
prognosens usikkerhed bliver mere synlig 
for dig. Du får tal for, hvad din udbetaling 
vil blive 

1  ved det forventede afkast 
2  ved et afkast højere end forventet
3  ved et afkast lavere end forventet.

Disse ændringer vil du fra 2020 kunne se, 
både når du får din årsopgørelser og på 
hvilket som helst tidspunkt, du logger dig 
ind på Din Pension og ser dine egne tal.

 
 
 

Dine omkostninger
I vores prognose forudsætter vi, at om-
kostningerne ved din pensionsordning 
kun ændrer sig i takt med inflationen.

BRANCHEN HAR FÆLLES FORUDSÆTNINGER
For at pensionsselskaber ikke skal konkurrere på at have de mest optimistiske forventninger,  
har branchen besluttet, at alle baserer deres prognoser på de samme forudsætninger for afkast. 
Forudsætningerne bliver fastsat af et uafhængigt, sagkyndigt råd bestående af: professor Jesper 
Rangvid, professor Torben M. Andersen og formand for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg.



R
isikoen for, at Lærernes Pension 
bliver udnyttet til hvidvask og 
terrorfinansiering, er lille. Det har 
bestyrelsen i Lærernes Pensions 

vurderet, og det er en vurdering, de foretager 
hvert år. Derudover har Finanstilsynet tilkende-
givet, at der på pensionsområdet generelt er 
lille risiko for, at selskaberne bliver udnyttet til 
hvidvask og terrorfinansiering. Men Lærernes 
Pension er stadig omfattet af hvidvaskloven, 
og derfor foretager vi en løbende forebyggende 
indsats. 
 
Vi skal kende medlemmerne
Når man kender sine kunder, er det sværere at 
blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansie-
ring. Som finansiel virksomhed skal man derfor 
kende sine kunder, og det gælder også for Læ-
rernes Pension. Vi skal kende vores medlemmer 
og vurdere, om der er risici i forhold til dem. Det 
gør vi, både når medlemmerne kommer ind og 
løbende. Vi kigger fx på, om vi har medlemmer, 
som optræder på Finanstilsynets såkaldte PEP-
liste, en offentligt tilgængelig liste over politisk 
eksponerede personer, som bestrider et særligt 
offentligt tillidshverv, og som derfor kan blive 
udsat for bestikkelse og anden korruption.

Opmærksomhed på det atypiske
Sagsbehandlerne i Lærernes Pension er blevet 
undervist, så de er i stand til i deres sagsbe-
handling at vurdere, om der foregår noget aty-
pisk eller mistænkeligt. Men med ca. 146.000 
medlemmer kan vi naturligvis ikke følge med i 
hver enkelts ind- og udbetalinger. Derfor har vi 
også iværksat nogle automatiske screeninger, 
der overvåger, om der foregår noget atypisk 
eller mistænkeligt, for eksempel usædvanlige 
udsving i beløbsstørrelser. Hvis screeningen 
finder en atypisk adfærd, vil Lærernes Pension 
se nærmere på, hvad der kan være på færde. 

Ved mistanke
”Dette er et relativt nyt område for os, så vi er 
ved at gøre os vores erfaringer. Måske kommer 
vi til at ændre processerne hen ad vejen,” siger 
Lærernes Pensions hvidvaskansvarlige, jurist 
Ditte Amstrup.

Hvis et forløb forekommer atypisk eller mis-
tænkeligt, vil sagen blive læst nøje igennem, og 
er der en reel mistanke om noget mistænkeligt 
bliver Ditte Amstrup underrettet. Hvis hun 
også synes, der er grund til mistanke, vil hun 
underrette Statsadvokaten for Særlig Økono-
misk og International Kriminalitet. n

 ET VÆRN MOD 

HVIDVASK
Selv om der kun er lille 
risiko for, at Lærernes 
Pension kan blive udnyt-
tet til hvidvask og terror-
finansiering, er der sat 
ind med både skærpet 
agt pågivenhed og  
løbende forebyggelse.
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”Risikoen for hvidvask 
eller terrorfinansiering 
i Lærernes Pension, er 
lille, og vi gør os meget 
umage for at forhindre 
det. Men vi kan selvføl-
gelig ikke garantere, at 
det aldrig sker,” siger 
Ditte Amstrup, jurist 
og hvidvaskansvarlig i 
Lærernes Pension. 
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FÅ ENDNU BEDRE OVERBLIK  
PÅ PENSIONSINFO.DK
Nu er det ret enestående værktøj pensionsinfo.dk  
blevet endnu bedre. Det er her, du får et samlet overblik 
over alle dine pensionsordninger i forskellige selskaber 
– og som noget nyt kan du og din ægtefælle eller sam-
lever nu også få et samlet overblik over jeres samlede 
pensioner. Det kræver blot en fuldmagt med NemId.

MODREGNINGSFRI ALDERSOPSPARING
Nye medlemmer i Lærernes Pension får nu en såkaldt modregningsfri aldersopsparing 
på deres pensionsordning. Det er pension, som når den bliver udbetalt, ikke vil blive 
modregnet i eventuelle offentlige ydelser. Øvrige medlemmer vil få tilbudt alders-
opsparingen i løbet af 2019.
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VI SKAL  
BRUGE EN  
STOR BANK
Danske Bank er Lærernes Pensions 
bank, og trods hvidvaskskandalen, er 
der ingen planer om at skifte. 

”Med den forretning vi har, er vi nød-
saget til at have en stor bank, der kan 
håndtere en kompleks forretning. Så 
hvis vi skulle skifte, måtte vi vælge 
enten Jyske Bank eller Nordea. Begge 
har selv i nyere tid været involveret i 
angribelige forhold”, siger administre-
rende direktør i Lærernes Pension, Paul 
Brüniche-Olsen, og fortsætter, 

”Det bliver vanskeligt at finde en bank, 
der til alle tider har været fuldstændig 
lydefri, men nu er der taget en del alvor-
lige tiltag for at rette op på forretningen 
og adfærden i Danske Bank og andre 
banker og dermed forhåbentlig også 
tilliden til bankerne”.



”Vi har igennem mange år 
arbejdet målrettet på at 
skabe tillid og trovær-
dighed blandt vores 
medlemmer, og det har 
resulteret i nogle stærke 
værdier, der er styrende 
for, hvordan vi møder 
vores medlemmer”, siger 

Paul Brüniche-Olsen, der 
er administrerende direk-
tør i Lærernes Pension.

”Samtidig har vores 
medlemmer deres opspa-
ring i gennemsnitsrente, 
og det, ved vi, giver dem 
en stor tryghed. De kan 
se, at deres pensioner 

vokser år for år, og de 
behøver ikke bekymre sig 
om pludselige tab. Vi er 
også løbende i dialog med 
medlemmer om etikken i 
vores investeringer, så vi 
hele tiden er i sync med 
deres forventninger og 
vores virkelighed.”

LÆRERNE ER 
MEST LOYALE
Lærernes Pension har de 
mest loyale medlemmer. 
Det viser konsulentfirmaet 
Loyalty Groups årlige måling, 
BrancheIndex Pension 2018. 
Loyalty Group har spurgt 
flere end 4.700 pensions-
kunder for at afdække 
danskernes loyalitet overfor 
og tilfredshed med deres 
pensionsselskab.

DET BEDSTE IMAGE
For andet år i træk landede Lærernes 
Pension i efteråret 2018 på førstepladsen 
blandt landets 15 største pensionsselska-
ber i dysten om det bedste image. 

Netmediet FinansWatch og analyse-
firmaet Wilke står for den årlig imageun-
dersøgelse i den finansielle sektor. 5.140 
danskere blev spurgt, og Lærernes Pension 
landede, lige som i 2017, på førsteplad-
sen blandt de 15 pensionsselskaber, og 
desuden på en samlet tredjeplads blandt 
alle de største finansielle selskaber, altså 
medregnet banker, forsikringsselskaber, 
realkreditselskaber og investeringsfor-
eninger – i alt 70 selskaber.

LÆRERNES PENSION FÅR 
67 POINT MED ET HOP 

PÅ FEM NED TIL NÆSTE 
SELSKAB PÅ 62.

TRYGHED 
OG TILLID

67
62

59
56 56 55

53
51

47
4

4
42

38
33

A
P 

P
en

si
on

To
ta

l

Sa
m

pe
ns

io
n

P
en

sa
m

SE
B

N
or

de
a 

Li
v 

&
 P

en
si

on

D
an

ic
a 

P
en

si
on

Sk
an

di
a

P
K

A
-P

en
si

on

P
en

si
on

 D
an

m
ar

k

In
du

st
ri

en
s 

P
en

si
on

Læ
re

rn
es

 P
en

si
on

P
FA

19



Lærernes Pension er med 

i kraftværket via fonden 

Copenhagen Infrastructure 

Partners. Fonden investerer 

også i vindmøller både på 

land og til havs, samt i sol-

energi. Biomasseanlægget 

i Kent forventes at kunne 

fungere i mindst 20 år, og 

investeringen vil være tjent 

hjem efter cirka 12 år. 

GRØNNE

IN
VESTERINGER

GRØNNE

IN
VESTERINGER

H
ver dag ruller omkring 40 lastbiler ind på biomasseanlægget i Kent i 
det sydøstlige England med tilsammen flere hundrede tons træ. Det 
bliver hakket til flis og derefter brændt af i kraftværket, hvor var-
men bliver brugt til at producere elektricitet til omkring 50.000 hus-

stande i Kent, foruden fjernvarme til den store erhvervspark ’Discovery Park’. 
En del af dine pensionspenge er med i værket, så du får glæde både af at 

være med til at skabe et lavere CO2-udslip i verden og samtidig få et godt 
afkast til din pension. 

Sparer 100.000 tons CO2 om året
Men afbrænding og lastbiler? Hvordan gavner det miljøet? Transport er svært 
at komme udenom, men træet, der bliver brugt i kraftværket, bliver hentet i 
nærliggende skove, så afstandene er ganske korte. 

Al afbrænding frigør CO2, men forskellen på at brænde fossile brændsler 
som olie og gas sammenlignet med biomasse som træ og halm er, at der kon-
stant bliver plantet nye træer eller dyrket korn til halm, og derved opsamler de 
nye planter CO2, så de holder en balancetilstand. Olie og gas har bundet CO2 for 
millioner af år siden, så derfor er der en voldsom netto-påvirkning ved afbræn-
ding. Det er beregnet, at værket sparer udledning af 100.000 tons CO2 hvert år. 

Men hvorfor brænde træet?
Historisk har de store skove i det sydøstlige England været brugt til lokale 
formål, blandt andet produktion af papir og af stativer til humleproduktion. 
Både papir og humle produceres i dag uden for England, så skovene har ligget 
uplejede hen i årtier.

De uplejede skovområder er på omkring 1750 kvadratkilometer eller, hvad der 
svarer til Lolland og Falster tilsammen. Træet er af forholdsvis lav kvalitet, så 
det meste kan ikke bruges til andre formål. 

Skovene bliver plejet efter FSC-kravene og understøtter også udviklingen af 
lokal biodiversitet. 

Kraftværket giver lokale arbejdspladser, både på selve værket og i de til-
knyttede skove, og det er gode nyheder for en egn, der har været hårdt ramt af 
arbejdsløshed. n

Op i røg  
for miljøet  
og pensionen 

Biomasseanlægget i Kent 
producerer elektricitet med 
et reduceret CO2-udslip.
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VIDSTE  DU, AT MEDLEMS-FORUM DELTAGER I ETIK-DEBATTEN?

L
ærernes Pensions aktiver har 
rundet de 100 milliarder. Bliver 
dine pensionspenge investeret, 
så du har nok at leve for, når du 

bliver gammel? Bliver pengene investe-
ret klima- og miljømæssigt forsvarligt? 
Lige meget hvad du måtte være optaget 
af, så har du nu mulighed for at kigge dit 
pensionsselskab meget nøjere i kortene. 

På lppension.dk. kan du nu blandt 
andet finde helt konkrete beholdnings-
lister, en specificeret sortliste og forteg-

nelser over vores porteføljeforvaltere.  
Du kan også læse om både det generelle 
etiske kodeks og de konkrete overvejel-
ser og dilemmaer, som dit pensionssel-
skab står over for ved specifikke investe-
ringer. Måske vil du endda opdage, at et 
fokus på afkast ikke behøver at betyde 
manglende ansvarlighed overfor kloden 
og dens beboere. 

Læg fødderne op, tag læsebrillerne 
på og dyk ned i investeringsuniverset på 
lppension.dk. n

FRIT UDSYN TIL  
BEHOLDNINGSLISTER  

OG SORTLISTER
Hvor er de 100 milliarder? Se detaljer om, hvor, 
hvordan og hvorfor dine penge bliver investeret.

21dig og din pension
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N
år flyttekasser og standerlam-
per i slutningen af 2020 bliver 
båret ind i de første af de 600 
boliger, som Lærernes Pension 

er i gang med at bygge i Risskov, er det et 
guldcertificeret bæredygtigt bygningsværk, 
der bliver taget i brug.

Lærernes Pension har bygget mange 
lejeboliger rundt om i Danmark, men dette 
er den første ejendom, der bliver bæredyg-
tighedscertificeret.

” Vi har tænkt i bæredygtighed lige så 
længe, som jeg har arbejdet i Lærernes 
Pension”, fortæller Maria Uebel Mørch, 
som er bygningsingeniør og projektleder på 
Lærernes Pensions byggerier. 

”Hidtil har vi haft vores primære fokus 
på energiforbedringer, men her har vi nået 
det optimale i vores byggerier. At spare på 
energi er godt for klima og miljø, men vi 
vil videre med bæredygtighed. Vi vil også 
tænke i miljørigtige, menneskevenlige og 
økonomisk bæredygtige valg, både i op-
førelsen og i driften.”

Allerede godt på vej
Med det nye byggeri i Risskov har ejendom-
steamet derfor taget skridtet videre og går 
efter en bæredygtighedscertificering. 

”Vi troede, det ville blive et stort videre 
skridt. Det viser sig, at mange af de tiltag, 
der giver point i certificeringssystemet, 
har vi allerede tænkt ind i projekteringen af 
vores tidligere byggerier, både i forhold til 
at tænke i, hvad der er rart for beboerne i 
vores ejendomme, og på tekniksiden, hvor 
vi også er rigtig godt med. Så meget tyder 
på, at vi ikke kommer til at gentænke vores 

approach til byggerierne radikalt,” siger 
Maria Uebel Mørch. 

Pointsystem
Man opnår certificeringen via et point-
system, hvor byggeriet tildeles point inden 
for fem kategorier: proces, miljø, økonomi, 
social og teknik. Den guld certificering, som 
Lærernes Pension går efter i byggeriet i 
Risskov, kræver et minimum på 65 points, 
fordelt på de fem kategorier. 

”Men det er sandsynligt, at vi med dette 
byggeri opnår lidt mere end de 65 point”, 
siger Maria Uebel Mørch.

 Man kunne tro, at guld er det ypperste, 
men sådan er det ikke. Man kan med 80 
points opnå en platincertificering.

Bygger man udelukkende efter de 
gælden de lovkrav på byggeområdet, BR18, 
ville man i certificeringssystemet opnå 
16-17 point.

Det koster penge at få en certifice-
ring, men forventningen er, at byggeriet 
i Risskov stadig kan levere det afkast af 
medlemmernes pensionspenge, som er 
hele pointen med ejendommen. Ikke mindst 
fordi Lærernes Pension selv driver ejendom-
men, når den er opført. Ved at investere 
flere penge i bæredygtighed i opførelsen 
kan man forventeligt sænke omkostning-
erne i den efterfølgende drift så meget, 
at investeringen ikke bare vil tjene sig ind, 
men også give besparelser over en årrække.

”For os er dette et pilotprojekt, og vi har 
nogle gode eksperter med på sidelinjen. 
Men vi tror på, at værdien af ejendommen 
vil være højere på længere sigt, hvis den er 
certificeret,” siger Maria Uebel Mørch. n

Lærernes Pensions første bæredygtigheds-
certificerede ejendom er ved at blive opført.

LÆS MERE 
om projektet, og tilmeld 

dig nyhedsbrev på  
www.bindesbøllbyen.dk?

”Nu er bæredygtighed et fast punkt 

på vores byggemøder. Det er det vi 

styrer efter”, siger Maria Uebel Mørch, 

bygningsingeniør og projektleder  

på Lærernes Pensions byggerier.

GULD  
I RISSKOV
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For at få en certificering skal man tænke 
bæredygtighed ind i langt højere grad, 

end loven foreskriver.

DET ER  
SANDSYNLIGT,  

AT VI MED DETTE BYGGERI 
OPNÅR LIDT MERE END DE  

65 POINT. 
MARIA UEBEL MØRCH

65 
 P O I N T

Guld

16-17 
P O I N T

Det Danske  
Bygnings- 
reglement

50 
P O I N T

Sølv

80 
 P O I N T

Platin



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 for-
hindret 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

København 
10. april 2019 

kl. 16.30

Helsingør
12. september 2019 

kl. 16.30

Odense
26. september 2019

Kl. 16.30

MELD DIG ELLER JER 
TIL PÅ VORES HJEMMESIDE 

LPPENSION.DK 

INFORMATIONSMØDER

Køge 
19. september 2019  

kl. 16.30 

Esbjerg 
3. oktober 2019  

kl. 16.30

Herning
30. oktober 2019

Kl. 16.30

Gratis!


