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Hv  s 
købekra  ften fordamper  
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i 1972 kostede en Filuris 65 øre. 
i 2012  40 år senere  kostede 
den 9 kroner. Så hvis du havde 
lagt dine 65 øre til side under 
madrassen i 1972, havde du i 
hvert fald ikke kunnet få en Fi
lur for dine penge, hvis du skulle 
få lyst til det i din alderdom. At 
gemme sine sparepenge under 

madrassen havde været næsten 
som at gemme sin is under solen 
– de var svundet ind til næsten 
ingenting, smeltet væk. 

Prisen på Filuren voksede af 
almindelig inflation og ekstraor
dinære høj isprisstigninger. Men 
også på grund af en række afgifter, 
som staten har lagt på Filuren.

Hvad med pensionen?
Hvad så med dine pensionspenge? 
når der hver måned bliver betalt 
ind til din pensionsordning, går en 
lille del af pengene til administra
tionsomkostninger – ca. 2 procent. 
Lidt flere går til forsikringsdæk
ninger for dig og dine nærmeste. 
Men langt de fleste af pengene går 
til opsparing til din alderdom. og 
hvis man begynder at spare op, når 

man er i slutningen af 20’erne, 
og går på pension, når man er 
i slutningen af 60’erne, så skal 
nogle af ens penge jo være gemt 
i 40 år. Hvordan beskytter man 
dem? Hvordan sørger man for, at 
de ikke smelter væk som en Filur 
i solskin? Det kan du læse mere 
om i dette nummer af [pan’sj’on].
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BeskyTTeR Vi Dine 
sådan

penges værdi

Vi spreder investeringerne
Vi behandler dine penge sådan, at 
de stadig har købekraft, når du skal 
bruge dem. 

Det gør vi via vores investerings
strategi, som skal skabe højest 
mulige pensioner til medlemmerne 
uden at tage unødig risiko eller 
trodse vores regler om at investere 
etisk. 

Dine penge er spredt på forskel
lige typer investeringer, som aktier, 
obligationer, ejendomme og skove 
og i mange forskellige lande i hele 
verden. Det mindsker risikoen for 
store tab i perioder, hvor der sker 
noget uventet i en verdensdel eller 
på et marked, og det øger mulig
heden for et kontinuerligt afkast. 

Populært sagt: det går aldrig galt 
på alle områder på en gang, så vi vil 
altid kunne tjene ind på gyngerne, 
hvad vi mister på karrusellen. Med 
investeringsstrategien frem til 2017 
regner vi med at få 5,1 % i afkast 
om året i gennemsnit.

Vi har lav risiko
Det handler dels om risikoen for at 
lide tab på de penge, der er investe
ret rundt i verden i papirer, mursten 
eller træer, og dels om den risiko 
der ligger i, om mange pludselig 
skal have udbetalinger fra forsikrin
gerne, eller om medlemmerne lever 
meget længere end forventet. 

i vores nuværende investerings
strategi er der en “risiko på 17,8 %, 

målt ved et sikkerhedsniveau på 
99,5 %”. Det vil sige, at der stati
stisk set kun er 0,5 % sandsynlig
hed for, at investeringsporteføljen 
vil tabe mere end 17,8 % i løbet af 
ét år.

Vi bruger gennemsnitsrente
Med gennemsnitsrente får du ikke 
årets afkast tilskrevet år for år. i 
stedet får du en jævn rente i alle 
årene – også i dårlige år som i 2008, 
hvor afkastet var på 11 %. Dengang 
fik medlemmerne stadig tilskrevet 
en rente på 4,7 % før skat. Med 
gennemsnitsrente er du altså sikret 
imod at tabe penge på et tidspunkt, 
hvor der ikke længere er tid til at 
indtjene dem igen, og selv om du er 

gået på pension, er du stadig med i 
de mere risikofyldte investeringer, 
hvor muligheden for højt afkast er. 
Så du kan også forvente et højere 
afkast i din pensionsalder. Lærernes 
Pension har opbygget så gode kol
lektive reserver, at sandsynligheden 
for, at selskabet bliver insolvent er 
ikkemålbar.

Kontrol, kontrol, kontrol
Endelig er Lærernes Pension fra Fi
nanstilsynet underlagt rigtig mange 
regler for, hvordan vi må forvalte og 
beregne både fremad og bagud, og 
det bliver hele tiden kontrolleret, at 
vi på alle områder handler i overens
stemmelse med reglerne.

FiLurEn SkAL i FrySErEn For ikkE At ForSVinDE. HVorDAn kAn MAn 

SikrE Sig, At DE PEngE, MAn LæggEr tiL SiDE, StADig Er nogEt VærD, 

når MAn SkAL brugE DEM MAngE, MAngE år SEnErE? 

Hv  s 
købekra  ften fordamper  
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LAngtiDSHoLDbAr

 oPSPAring
f o r D e L e :

•  Du har helt selv 
kontrol over, hvor 
dine penge bliver 
investeret.

Investere selv: 

U L e m P e r :

•  Du skal selv sætte dig ind i og følge udviklingen i de finansielle markeder.
•  Du kan have svært ved at bevare is i maven omkring dine egne penge, så 

du risikerer at tage dårlige beslutninger.
•  Fordi du ikke har så store summer at arbejde med, kan du ikke opnå den 

fornødne spredning af din investering.
•  Investerer du gennem investeringsforeninger, skal du betale til dem, 

hver gang der bliver handlet.
•  Du kan få perioder med dårlig nattesøvn, når der er uro på de markeder, 

du har dine penge i.
•  Du risikerer at lide store tab.

f o r D e L e : 

•  Du binder ikke 
dine penge, 
så du har nem 
adgang til dem, 
hvis du får brug 
for dem inden 
din pension. 

Sætte dem i banken 

f o r D e L e :

•  Du kan bo i din 
investering.

•  Hvis du har boet i 
din ejendom, skal 
du – i øjeblikket – 
ikke betale skat 
af den værdistig
ning, du får ud, 
hvis du sælger.

 Købe fast ejendom:

U L e m P e r :

•  Også fast ejendom kan tabe voldsomt 
og pludseligt i værdi, selv i hovedsta
den og de store byer, som vi har set 
det i de seneste år.

•  Hvis du skal leve af din investering, 
skal den kunne veksles til penge. Det 
kræver, at banken vil låne dig penge i 
din friværdi, eller at du kan sælge din 
ejendom og leve af salgssummen.

U L e m P e r : 

•  Du har ikke noget fradrag for 
pengene, men har betalt fuld skat 
af dem. 

•  Du får en meget lav forrentning,  
i øjeblikket næsten nul. 

•    Værdien af dine penge taber i takt 
med inflationen, 75.000 taber for 
eksempel 5.000 kroner i værdi på 
5 år med den inflation, der er i dag.

f o r D e L e :

•  Du kan ikke 
blive ramt af 
afgifter.

Grave pengene ned i en skov:

U L e m P e r :

•  Pengene forrentes ikke.
•  Du taber værdi i takt med inflationen.
•  Du kan risikere ikke at kunne finde 

pengene igen.
•  Hvis andre finder og tager dine penge, 

er de tabt. 

i MEDiErnE Er DEr 

jæVnLigt FriSkE buD På, 

HVorDAn MAn bEDSt kAn 

LæggE PEngE tiL SiDE tiL 

SEnErE. Vi giVEr Dig En 

Hurtig oVErSigt oVEr 

ForDELE og uLEMPEr:

Hvis prisen
 på en Filur kun havde fulgt 

inflationen, ville d
en koste: 4

,79 kroner
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f o r D e L e : 

•  Din investering er meget konkret 
og til at forstå – og røre ved. og 
du har fuld kontrol over den.

•  Hvis der opstår voldsomme øko
nomiske omvæltninger i samfun
det, som fx er set i grækenland, så 
risikerer du ikke, at din investering 
bliver påvirket.

•  Det er nemt at omsætte i den 
takt, du skal bruge penge.

Købe guld:

U L e m P e r : 

•  Priser på guld svinger også både op 
og ned, og du ved ikke, hvor den er, 
den dag du skal bruge pengene.

•  Hvis du bare har en guldbarre eller to 
liggende i en bankboks, får du ikke 
noget løbende afkast af din investe
ring, som du kan investere videre.

f o r D e L e :

•  Dine penge bliver investeret af 
professionelle, så du opnår det 
højest mulige afkast med den rette 
risikoprofil.

•  Dine penge bliver investeret med 
meget stor spredning, så din risiko 
for tab bliver mindre.

•  Dine penge kan være investeret med 
en højere risiko – og dermed med et 
højere afkastpotentiale – uanset om 
du er langt fra, tæt på eller allerede 
gået på pension.

•  Med gennemsnitsrente, som i 
Lærernes Pension, får du en stabil 
rentetilskrivning på din pension gen
nem alle årene og risikerer ikke at lide 
store pludselige tab, lige før du skal 
bruge pengene.

•  Med gennemsnitsrente, som i Lærer
nes Pension, kan du med  større sik
kerhed regne  med, at prognoserne 
for, hvad du vil kunne få udbetalt, 
når du går på pension, holder stik.

•  Pensionsselskaber er underlagt 
meget streng kontrol og krav om 
at sikre, at medlemmerne kan få de 
udbetalinger, de er blevet lovet – der 
kan ikke gambles med dine penge.

•  Du har som regel forsikringer knyttet 
til en pensionsordning, så du og dine 
nærmeste er sikret indkomst, hvis 
der skulle ske dig noget.

Sætte dem i en pensionsordning: 

U L e m P e r : 

•  Du kan ikke vide, om 
der kommer politiske 
indgreb i løbet af den 
meget lange horisont, 
som påvirker værdien 
af din opsparing.

•  Pengene er bundet, ind
til du skal på pension.

LAngtiDSHoLDbAr

 oPSPAring
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De første ti år i Lærernes Pension gik bedre end 
forventet – og ringere. Da selskabet blev dan
net i 1993, var det blandt andet med baggrund 
i en grundigt gennemarbejdet prognose for ud
viklingen i de efterfølgende ti år. Den prognose 
kom ikke til at holde stik. Det skyldtes både 
forhold i selskabet, forhold på de finansielle 
markeder og politiske forhold.

Sådan gik de første ti år
indbetalingerne blev meget højere end forven
tet. Formuen blev meget større end forventet. 
Det skyldtes, at medlemsskaren blev udvidet, 
og at overenskomster i perioden bragte højere 
pensionsbidrag.  Det kunne ingen vide. 

i løbet af de første ti år faldt det gennem
snitlige afkast på både realkreditobligationer 
og danske aktier til under det halve af, hvad de 
gennemsnitligt havde været i de ti foregående 

år. Det kunne ingen vide. i løbet af de første ti 
år blev pensionsalderen sat ned, der blev ind
ført pensionsafkastskat og arbejdsmarkedsbi
drag. Det kunne ingen vide. Men sådan gik det.

De næste ti år
Prognosen fra 2003 om, hvordan det skulle gå 
i de næste ti år varslede, at der i 2013 ville være 
indbetalinger på ca. 4 mia. kroner. Det kom 
til at holde stik: indbetalingerne i 2013 var på 
4,089 mia. kroner. Prognosen varslede også, at 
formuen ville have rundet 50 mia. kroner. Det 
kom til at holde stik: Formuen var ved udgan
gen af 2013 på lidt mere end 64 mia. kroner.

Er Lærernes Pension blevet bedre til at 
spå? Det kan se sådan ud, men sandheden 
er, at der også i de næste ti år kan ske ting, 
som ingen kan forudse, og som kommer til at 
være afgørende for udviklingen. Prognoser er 

det bedste bud på baggrund af nogle givne 
forudsætninger.

Politikerne har flyttet mest
Den faktor, der har haft størst indflydelse på, 
hvordan dine pensionsudsigter har ændret sig 
igennem årene, er de politiske indgreb. Selv
følgelig betyder det en del, at de finansielle 
markeder har udviklet sig sådan, at det ikke 
længere i dag er muligt at få gennemsnitlige 
obligationsafkast på over 19 % og aktieafkast 
på danske aktier på over 17 %  eller bare noget 
i nærheden. Men skat på pensionsafkast, 
skærpede fradragsregler for indbetalinger 
til pension og forskellige modregninger i of
fentlige ydelser har haft større indflydelse på, 
hvilket tal der møder dig, når du tjekker din 
pensionsoversigt og ser, hvad du kan forvente 
at få ud af din pension. 

Det Kan true VærDien af Din oPSParing:
• Inflation – udhuler pengenes købekraft.
• Lavt renteniveau – pengene yngler ikke.
• Skatteindgreb – du skal betale skat af dit afkast, eller du får ikke fradrag for dine indbetalinger.
• Modregning i offentlige ydelser – du får mindre fra det offentlige, så dine opsparede midler skal dække mere.
• Du lever længe – pengene skal række længere.

Det Kan unDerStøtte VærDien af Din oPSParing:
• Begynd tidligt – afkast og renter og renters rente batter virkelig på 40 år.
• Tag større risiko – det er risikabelt at gøre alene, men i et pensionsselskab er der gode muligheder.
•  Spar længere op – bliv længere på arbejdet, så pengene kan arbejde længere for dig. Du får mere udbetalt,  

også fra det offentlige, hvis du kan vente.
• Spar mere op – selv en smule mere hver måned kan blive til en hel del over tid.
• Planlæg din pension - brug pengene i den rigtige rækkefølge, så du får mest muligt og undgår modregninger.

De første 20 år i køledisken

Købe guld:

Hv  s 
købekra  ften fordamper  
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noter

nyt byggeri i valby
Samtidig med at næsten samtlige lejligheder er udlejet i nybyggeri på Amager, har 
Lærernes Pension fået tilladelse til et byggeri i Valby. Projektet, som hedder ”jacob
sens Have” efter brygger Carl jacobsen, bliver sat i gang i maj 2014 og er efter planen 
færdigt om to år. også i Valby bliver der bygget lejeboliger, som du som medlem af Læ
rernes Pension har fortrinsret til. udover 114 boliger omfatter projektet også butikker, 
klinikker, dagligvareforretning og kaffebar, og det bliver præget af den gode byggekva
litet, som kendetegner Lærerens Pensions øvrige byggerier.

”Vi har aldrig set noget lignende”, siger Henrik Walther Mogensen, finansdirektør 
i Lærernes Pension. Det han oplever for første gang er, at næsten samtlige 185 
lejligheder i selskabets nye boligbyggeri, Strandpark Amager, allerede er udlejet 2½ 
måned før, den første lejer kan flytte ind. 

Den status lover rigtig godt for investeringen, for det er netop gennem udlejning, 
at byggeriet skal forrentes og forvandle sig til pension på medlemmernes opsparinger. 

Henrik Walter Mogensen er ikke i tvivl om, hvorfor lejlighederne er gået som 
varmt brød: ”Det er byggeri af høj kvalitet, beliggenheden er helt i top, og allige
vel er det et overkommeligt lejeniveau, hvor mange kan være med.” Husene er et 
lav energi klassebyggeri med solceller og grønne planter på 
taget, trelagsruder i vinduerne og markedets mest energi
rigtige hvidevarer. 

Ved den seneste opgørelse var der 26 medlemmer blandt 
de nye lejere. Husk, at som medlem af Lærernes Pension har 
du fortrinsret til bolig i vores boligejendomme. 

Mindst75 %
får DereS  PenSionSPoSt i e-boKS

Brug QR koden 
og læs mere
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som varmt brød på amager

nu får mere end 75% af medlemmerne i Lærer
nes Pension deres post sendt til deres eboks. 
Det har flere fordele: Dels er det billigere at sende 
til eboks, så det hjælper til at holde vores om
kostninger nede. Dels kan vi i ebrevene lægge 
links, som du kan klikke på direkte i brevet på din 
skærm, og på den måde kan vi sende dig fra bre
vet videre til en relevant side på hjemmesiden. 

ViSuALiSEring: EntASiS



Se filmene her
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Gratis 
flytning 

skrøbelig
FraGt

Stor tiLFrEDSHED 
MED råDgiVningEn
En undersøgelse af tilfredsheden med den rådgivning, 
medlemmerne får, når de ringer til Lærernes Pension, gav en 
samlet score på 4,5 af 5 mulige point til rådgiverne.

rådgiverne blev vurderet til både at være venlige, imøde
kommende, kompetente og saglige. Medlemmerne oplevede 
også, at de blev talt til i et forståeligt sprog, og at de fik 
fyldestgørende svar. Endelig sad langt de fleste også tilbage 
med et klart billede af, hvad der skulle ske fremover i forhold 
til det, deres henvendelse drejede sig om. 

ideelt set skal alle medlemmer, der ringer, kunne lægge 
røret på med en følelse af afklaring og tilfredshed. Men du 
kan risikere at blive frustreret. Måske fordi det ikke er os, der 
kan hjælpe dig, og du må ringe videre til fx en offentlig myn
dig eller et andet pensionsselskab. Eller fordi du er i en svær 
situation, som vi ikke kan hjælpe dig med.

Det er oftest en fordel at samle sine pensioner ét 
sted, så hvis du har skiftet dit lærerjob ud med 
et job i en anden branche, har du måske også 
lyst til at overføre din LærerPension til din nye 
pensionsordning. Du skal ikke betale noget til os, 
hvis du ønsker at overføre din pensionsordning. 
Måske skal du betale noget til det selskab, du 
overfører pengene til. Du skal kontakte det sel
skab, du vil overføre din pensionsordning til. 

Bedømmelse:

to nye små tegnefilm på hjemmesi
den gør det nu nemt at få en hurtig 
indføring i, hvad en LærerPen
sion er. Filmene er tænkt til nye 
medlemmer, men ældre må meget 
gerne kigge med. Filmene forklarer 
blandt andet om de fire ting, et nyt 
medlem skal tage stilling til. For 

de nye er der også lavet en online 
velkomstguide, ”trim din Lærer
Pension”. Med den kan du nemt og 
hurtigt aflevere de informationer, vi 
skal bruge for at trimme LærerPen
sionen, så den passer til dig. Log dig 
ind på lppension.dk med dit nemid, 
følg guiden, og overlad resten til os. 

Nyt tiL De Nye 

Har du pensionsordning 
i et andet selskab, som 
du ønsker at overføre til 
lærernes Pension, kan du 
selv gøre det ved at logge 
dig ind på hjemmesiden 
og gå til selvbetjening. 
Det skal du heller ikke 
betale noget til os for.



Den reform af reglerne om førtidspension 
og fleksjob, som blev gennemført pr. 1. 
januar 2013, ville umiddelbart komme til at 
stille nogle af Lærernes Pensions medlem
mer dårligere. 

årsagen er, at medlemmer i et nyt fleks
job får fleksløntilskud direkte fra kom
munen, som et supplement til den løn, som 
de modtager fra arbejdsgiveren. Man får 
ikke pension af sit fleksløntilskud – ud over 
AtP. indbetalingerne til pension for de med
lemmer, som kommer i fleksjob, vil derfor 

blive mindre. Den oplagte ulempe ved det er 
naturligvis, at de dermed vil have mindre til 
alderspensionen. Men det betyder desuden, 
at medlemmet vil få ringere forsikrings
dækninger, blandt andet invalideforsikring. 
Så hvis et medlem må opgive sit fleksjob og 
gå på invalidepension, vil hun eller han få en 
lavere udbetaling.

Lærernes Pension dækker forskellen
For at et medlem, som kommer eller er 
kommet i fleksjob efter 1. januar 2013 ikke 

på den måde også skal blive ramt på sin 
alderspension eller på sine forsikringer, 
supplerer Lærernes Pension op til det 
normalbeløb, der senest er blevet indbe
talt på vedkommendes pensionsordning. 
Hun eller han vil ikke få penge af Lærernes 
Pension her og nu, men vedkommendes 
opsparing til alderdom bliver sikret, og for
sikringsdækningerne bevarer deres niveau.  
Forudsætningen er, at medlemmet har en 
pensionsordning med invalidedækning.
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Ved årsskiftet var der 98 
flere medlemmer på invali
depension i 2013 end året før, 
i alt godt 2½ tusinde. Det er 
færre end forventet. 

Det er altid trist, når en 
lærer på grund af helbreds
mæssige problemer er nødt 
til at få invalidepension, men 
bag tallet gemmer sig også 
nogle gode historier.

flere vender tilbage til 
arbejdsmarkedet
i løbet af 2013 var der nemlig også 154 
medlemmer som kom af invalidepen
sionen igen. Af dem er de 38 vendt 
tilbage til et lærerjob – det svarer til 
25 %. Antallet af medlemmer, som 
det lykkes at komme væk fra invalide
pension, er dermed steget lidt i 2013. 
i 2012 var der 130 medlemmer som 
kunne droppe invalidepension.

Prisen for invalideforsik-
ring er sat ned - igen
invalidepensioner koster 
mange penge, men fordi der 
blev udbetalt færre invali
depensioner end forventet, 
kunne Lærernes Pension i 
2014 – ligesom i 2013  sætte 
prisen for invalideforsikrin
gen ned. Denne gang med 
gennemsnitligt 25 %.

invalidepension er en for-
sikring, som du og eventu-
elt dine børn får udbetalt, 
hvis du mister evnen til 
at arbejde på grund af 
sygdom eller ulykke.

Hånden under fleksjobbere 

En DårLig 
og to goDE 
nyHEDEr 
oM inVALiDE
PEnSion



betingelserne for at opnå invalidepension bliver ensret
tet for de ordninger, der er oprettet før 1. januar 2008. 
Fra den 1. juli 2014 skal alle have en nedgang i indtægt 
for at kunne få tildelt en invalidepension. 

”Det har aldrig været intentionen, at medlemmer, 
som ikke lider noget indkomsttab på grund af deres 
helbredsproblemer, skal kunne få fuld invalidedækning 
af fællesskabet” siger jurist i Lærernes Pension, Ditte 
Amstrup, ”og pengene kommer jo til at gå fra de midler, 
der ellers skulle dække flertallets alderspensioner.” 

Derfor har overenskomstparterne og bestyrelsen 
i Lærernes Pension besluttet at ændre forsikrings
betingelser pr. 1. juli 2014. Med ændringen bliver alle 
medlemmerne stillet lige. 

Kontakt os i tide
Frem til 1. juli 2014 vil alle medlemmer på de gamle 
ordninger få behandlet deres sag ud fra de oprindelige 
forsikringsbetingelser, så hvis du har problemer med 
helbredet, er det vigtigt, at du kontakter os. 

ForEnkLEDE 
bEtingELSEr For
invalide-
pension

fleksjob er et dansk 
arbejdsmarkedspolitisk 
initiativ målrettet mod 
borgere, der ikke kan klare 
et ordinært arbejde pga. 
sygdom, men som ikke er 
syge nok til, at de er be-
rettiget til førtidspension.
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medlemmer 
er kommet af 
invalidepen-
sion i 2013

154

medlemmer 
er kommet på 
invalidepen-
sion i 2013

252

medlemmer i  
alt er på invalide-
pension i 2013
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Det Siger SPeciaLiSten!

der dermed skabt et mere kvalificeret grundlag 
for at træffe økonomiske beslutninger, end hvis 
vi ikke lavede prognoserne. Men det er klart, at 
vi bestræber os på at komme med de bedste 
prognoser. For det skaber også den højeste 
grad af troværdighed på den lange bane – og 
troværdighed er for mig et helt centralt nøgle
ord i mit arbejde.

Lige nu har danskerne rig-
tig mange penge – mere end 
700 mia. - stående i banken. er 
det et godt sted at gemme 
sine penge tiL aLderdommen?
når indlånsrenten er så lav, som den er i dag, 
giver det en negativ realrente at have penge 
stående i en bank. Man taber simpelthen 
købekraft på det, så som sådan er det ikke en 
god ide. 

hvorfor gør foLk det så?
nogle kan være ved at spare op til en stor 
investering. Men for andre er det måske den 

muligheder, eller forbrugerne skifter pludselig 
adfærd. Det skete efter finanskrisen, og så dur 
de gamle modeller ikke længere. Derfor kræver 
det virkelig stor ydmyghed at lave prognoser! 
Vi tæller på økonomiske nøgletal hver eneste 
måned for at følge udviklingen og se, om der 
er et nyt momentum på vej. Det kan vi ofte 
identificere. Men allerede på et eller to års sigt 
er usikkerheden meget stor.

hvis du ikke kan sige noget 
med sikkerhed om, hvad 
vej det går, hvad skaL vi så 
overhovedet bruge progno-
ser tiL?
Vi skal bruge prognoser til at skabe branding 
og dialog. Hele prognosearbejdet tjener til 
at kvalificere den dialog, vi har fx med vores 
kunder. Vi har kraften og ekspertisen til at lave 
omfattende økonomiske analyser. Det gør os 
som sagt ikke i stand til at spå om fremtiden, 
men vi kan give vores bedste bud. Sammen 
med vurderingerne fra andre analytikere bliver 

hvor er det bedst at pLa-
cere vores penge i be-
tragtning af, hvordan det 
kommer tiL at gå med øko-
nomierne i de kommende år?
Min forventning er, at der kommer lidt mere 
gang i den økonomiske vækst, og at renten 
fortsat vil være meget lav. Det kan tilsige, at 
man fortsat skal have en pæn andel af aktier 
i sin portefølje, men dybest set ved jeg det jo 
ikke. For det er altså meget svært at spå om 
fremtiden. 

men du Laver jo økonomiske 
prognoser? 
ja, det gør jeg, men med meget stor ydmyg
hed. Vores økonomiske modeller er jo baseret 
på baggrund af den historiske adfærd, som 
fx forbrugere og virksomheder har udvist på 
udviklingen i bl.a. renten, indkomstforhold 
og boligpriser. Men modellerne holder ikke 
altid. nogle gange opstår der nye paradigmer 
for fx den finansielle sektor med nye krav og 

Helge Pedersen, cheføkonom i nordea, beskæftiger sig til dagligt med at lave økonomiske 

prognoser. Han prøver at ”læse”, hvilken vej det går både i Danmark, i Europa og i verden. 

[pan’sj’on] har talt med ham om, hvad fremtiden bringer, om nytten af prognoser, og om hvor

dan man bedst kan sikre, at ens opsparede penge stadig har værdi, den dag man skal bruge dem.

“Læg ikke Dine æg i én kUrv, 
og tAg Prognoser meD et grAn sALt”

Læg ikkE DinE 

æg i én kurV, 
og tAg Prognoser 
meD et grAn sALt

“
”
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fAktA…
naVn: Helge j. PeDeRsen 

uDDanneLSe: CanD.POliT.

anSat: nORDea 

SPeciaLe: økOnOMi

sig igen, og jobsikkerheden igen er i top. Så må 
vi håbe på en slags lemmingeffekt; at nogle 
tør sætte gang i deres forbrug igen, og at andre 
tænker: ”når de tør, tør jeg også”.

når man hverken kan vide, 
hviLken vej de økonomiske 
vinde bLæser eLLer tvinge 
danskerne tiL at sætte gang 
i forbruget, hvad er så dit 
bedste råd tiL den, der viL 
beskytte sin opsparing?
Pas på – læg ikke alle dine æg i samme kurv! 
Det kan da godt være, at over en given periode 
havde det været bedst at købe guld eller fast 
ejendom for sine sparepenge. i delperioder er 
nogle ting bedre end andre. Men det kan man 
jo først se bagefter – det kan du aldrig vide, og 
slet ikke over så lang tid. Så hvis du gerne vil 
kunne sove godt om natten, og hvis du gerne 
vil undgå at skulle ærgre dig, så er det mest 
fornuftige at sprede sin opsparing.

hvad gør du seLv med din 
egen pension?
Af hensyn til mit nervesystem overlader jeg 
selv størstedelen af mine pensionspenge til 
professionelle. jeg tror, man har for mange 
følelser bundet til sine egne penge, og derfor 
kan man alt for let komme til at sælge og købe 
forkert. De professionelle kan nemmere bevare 
roen og overblikket. Det bliver de aflønnet for.

Så kan man jo – alt efter appetit – vælge 
selv at investere nogle af sine penge.

pris, man er parat til at betale for en følelse af 
sikkerhed, ”hvis noget går galt”, hvis man for 
eksempel skulle miste sit job. Endelig kan det 
også være et udslag af en trend i forbrugs
mønsteret. noget tyder på, at vi er i et nyt 
forbrugsparadigme, hvor det materielle ikke 
betyder så meget. Vi er blevet meget mere 
økonomisk bevidste, vi går efter tilbud, hand
ler i discountbutikker, genbruger og går på 
loppemarkeder. Men for samfundsøkonomien 
er det ikke så godt, at så mange penge bare 
står passive på en konto. Desværre udgør det 
lave private forbrug i nogen grad en bremse 
for væksten i den danske økonomi.

så for samfundets og vores 
egen økonomis skyLd viLLe 
det være bedre, at vi inve-
sterede eLLer brugte dan-
kortet Lidt hyppigere?
ja, og der er også fra politisk side brugt nogle 
økonomiske instrumenter, som skulle sætte 
skub i privatforbruget for at få gang i væk
sten. Men mennesker er svære at styre. SP
opsparingerne blev udbetalt, og efterlønsop
sparingerne blev hævet, men ingen af delene 
fik danskerne til for alvor at øge forbruget. 
Måske er det nogle af de penge, der står på 
private bankkonti i dag. De skattelettelser, der 
er gennemført i de seneste år, har heller ikke 
hjulpet. Der er stærke kræfter i den uro, krisen 
fra 2008 satte i os, og noget tyder på, at vi 
stadig er lidt bange for fremtiden. Sådan vil 
det nok være, indtil boligmarkedet har rettet 

Læg ikkE DinE 

æg i én kurV, 
og tAg Prognoser 
meD et grAn sALt
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en uvildig rapport fra et britisk konsulenthus konkluderede i efteråret 2013, at den danske pensionsbranche er præget af 
 åbenhed. Den konkluderede også, at du som forbruger nemt kan få de informationer, du måtte ønske dig, og at du får dem, du 
skal have, når du skal træffe valg om din pension. i undersøgelsen blev det bemærket, at danske forbrugere desuden har adgang 
til en række værktøjer, som branchen selv har udviklet. Det er ret enestående, set i sammenligning med det øvrige europa. 

Spørger du nu, hvor du kan finde den åbenhed og de værktøjer, så kan du starte din søgen her:

Din ordning hos Lærernes Pension
På lppension.dk kan du logge dig ind med  
nemid og se din pension hos os. se
  1.  prognosen for, hvor meget du eller  

dine efterladte får udbetalt i pension 
2.  de samlede indbetalinger
3.  hvor meget du har fået i rente
4. hvor meget du betaler for dine forsikringer
5. hvor meget du har betalt i omkostninger
6.  pensionens værdi – altså hvor meget du  

ville kunne tage med dig, hvis du flyttede  
selskab

og du kan beregne, hvad det betyder for dig, 
hvis du ændrer tids -punktet for din pension. 

Se hvad det koster
På lppension.dk kan du beregne, hvad omkost-
ningerne er for din lærerPension, og hvad du skal 
betale i omkostninger, hvis du derudover opretter 
en privat opsparing hos os, en PlusPension.

Sammenlign  
selskaberne
På brancheforeningen 
forsikring og Pensions 
forbrugerhjemmeside,  
forsikringogpension.dk, 
kan du sammenligne op til 
fire selskaber ad gangen 
på opsparing, forsikring, 
omkostninger, afkast og 
rente, service og rådgiv-
ning. alle selskaber, som 
tilbyder pensionsordnin-
ger gennem en arbejds-
plads, deltager.

pensionsinfo.dk - hele din pensionspalette
På pensionsinfo.dk får du de samlede tal fra alle de steder, du vil få pension 
fra, både arbejdsmarkedspensioner, private opsparinger og  aTP, folke-
pension og eventuelt efterløn.  Det giver dig et samlet overblik over din 
alderspension, din mulige invalidepension, og hvad dine efterladte kan få 
udbetalt efter dig, når du dør. Du kan også regne på, hvad det betyder for 

dig, hvis du ændrer tids-
punktet for din pension. 

Opsat tjeneste-
mandspensions kan 
ikke ses på pensions-
info.dk. Hvis du vil vide, 
hvad du har i vente, skal 
du kontakte statens 
administration og bede 
dem lave en beregning. 
Det tager 4-5 uger.    

Pension fra det offentlige
Borger.dk har også en række værktøjer, du kan 
bruge til at beregne pensioner og efterløn. Her 
finder du også en Pensionsmåler, du kan bruge 
til at beregne, hvor meget du skal spare op 
for at opnå et bestemt beløb i pension, og du 
kan få alle nødvendige informationer om skat, 
om aTP, om at udskyde pension, om pension i 
udlandet og så videre.

Din pension er gennemsigtig 
– find værktøjerne
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omkostningsprocenten steg  
– men ikke på grund af udgifter!
falDeT i fORåReTs inDBeTalingeR kOM Også 

Til aT BeTyDe, aT De fakTiske OMkOsTningeR i 

2013 uDgjORDe 2 % - en sTigning i fORHOlD Til 

2012. sTigningen skylDTes ikke, aT selskaBeT 

HaR BRugT fleRe Penge, Men aT OMkOsTnings-

PROCenTen Regnes sOM fORHOlDeT MelleM 

OMkOsTningeR Og inDBeTalingeR – Og inD-

TægTeRne VaR alTså På gRunD af kOnflikTen 

MinDRe enD åReT føR. 

omkostningsprocenten bliver sat ned for 2014 fra 2,25 % til 2,0 %, og Lærernes Pension er dermed stadig blandt de allerbilligste pensionsselskaber. 
Samtidig bliver din depotrente hævet fra 3,5 til 3,75 % efter skat. Sidste år blev prisen for invalideforsikringer sat ned med 20 %. i år bliver prisen igen 
sat ned, denne gang med gennemsnitligt 25 %. For en ung lærer kan disse prisfald og rentestigninger betyde op til 10.000 kroner mere om året i pension.

et godt regnestykke

Ved udgangen af 2013 var 
der 770 flere medlemmer 
i Lærernes Pension end 
året før. i alt var der ved 
årets udgang ca. 130.000 
medlemmer – ca. 81.000 
er aktivt indbetalende.

lille    tilgang af
medlemmer

LoCk out'EnS AFtryk 
i årSrEgnSkAbEt 
230 mio. mindre blev der indbetalt i 2013 end i 2012. Det 
er første gang, der har været et fald i indbetalingerne. 
årsagen er lærerkonflikten i april, som betød, at rigtig 
mange ikke fik løn – og dermed heller ikke bidrog til de
res pensionsopsparing. Samlet set faldt indbetalingerne 
derfor med 135 mio. i stedet for at stige med 95 mio.

afkast
 2013
før pensionsskat
5,0 %

efter pensionsskat
4,2 %

resultatet ligger lidt over mar
kedsgennemsnitter på aktier, 
lidt over markedet på obligatio
ner og lidt under markedet på 
alternative investeringer.
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et godt år for 
din pension

Se årsrapporten online:www.LPPenSion.DK/regnSKab

vidste du det?



DistributionPLuS, thistedvej 66, 1. sal, 9400 nr. Sundby

Kan du skimte 
dit otium?

meLD Dig eLLer jer 
tiL På vores HjemmesiDe 

LPPension.Dk 

aalborg
onsdag den 17. september 2014

København
torsdag den 2. oktober 2014

Kolding
torsdag den 23. oktober 2014

Seniormøder er et tilbud til vores overenskomstansatte medlemmer, som er 
fyldt 57 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. 16.00 og varer ca. 3 timer. Efter mødet serverer vi 
aftensmad. 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. 

Så koM MED tiL SEniorMøDE, og Hør oM Din PEnSion

LinDA reinfeLDt

Selv om jeg er fyldt 57, har jeg aldrig fået sat 
mig ind i det med pension. På mødet fik jeg 
god generel information, så jeg nu nem
mere kan forholde mig til, hvordan jeg kan 
planlægge det. jeg var overrasket over, hvor 
meget pensionen kan påvirke efterlønnen. 
Der er lidt at tænke over. 

PAUL mALmqvist

jeg fylder snart 67, og på et eller andet tids
punkt skal man jo pensioneres, så jeg ville 
gerne vide noget om, hvordan jeg bedst kan 
tilrettelægge det. På mødet fik jeg rigtig fin 
information, også om ting, jeg ikke selv lige 
havde tænkt på om udbetalinger og om arv.

Brug evt QR koden her
“


