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Hvem er vi?
Vi administrerer overens-
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130.000 lærere. Derudover 
tilbyder vi dig og din hus-
stand at supplere med en 
individuel pen sionsordning 
hos os. Vi har som mål sæt ning 
at sikre gode pensioner ved 
et godt, stabilt afkast og lave 
administrations omkostninger.
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2900 Hellerup
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når lærernes pension bygger 
boliger, er det først og frem-
mest for at investere medlem-
mernes penge, så de kan give 
et godt afkast og være med til 
at sikre lærerne en økonomisk 
tryg alderdom. derfor skal vi 
også bygge der, hvor vi er sikre 
på, at vi vil kunne leje boligerne 
ud, ikke bare her og nu, men i 

rigtig mange år frem. desuden 
skal vi være sikre på, at vi kan 
leje ud til en pris, der gør, at vi 
får det afkast, vi gerne skal ha'. 
det er i udviklingsområderne, vi 
kan opnå den sikkerhed – og ud-
viklingsområderne i danmark er 
altså de store byer, fortrinsvist 
aarhus, København og  aalborg.

byggegrunde i udviklingsområ-
derne er meget dyre. samtidig 
bliver der lagt vægt på, at ny-
byggerierne er af en meget høj 
kvalitet, og det tilsammen bety-
der, at lejlighederne i lærernes 
pensions udlejningsejendomme 
ikke ligger i den helt billige ende. 
alligevel bor der en lærer i næ-
sten hver fjerde lejlighed.

den nye bydel i risskov er opkaldt efter gott-
lieb bindesbøll, som er arkitekten bag de gamle 
hospitalsbygninger, der i dag er fredede. den 
arkitektoniske vision for den nye bydel er da også, 
at den på en nænsom og respektfuld måde skal 
forstærke de oprindelige bygnings-og landskabs-
kvaliteter, som præger området i dag. 

Lærerne får førsteret
hensigten med lærernes pensions ejendoms-
investeringer er altid at skabe en god forrentning 
af medlemmernes opsparede pensionspenge. 

men medlemmerne har førsteret til de boliger, vi 
bygger, og sådan bliver det også i bindesbøll byen.

den største ejendomsinvestering
i alt skal der bygges ca. 1.050 lejligheder og ræk-
kehuse i den nye bydel, og langt de fleste vil være 
lejeboliger. der er tale om en samlet investering 
på ca. 3 milliarder kroner, og selv om det bliver 
lærernes pensions hidtil største ejendomsinve-
stering, er vi ikke alene om det. lærernes pension 
går ind med 1,6 milliarder, og den øvrige del af 
investeringen står pKa og KpC for. 

Kvalitet og høj standard 
“når vi bygger, er vores kendetegn høj kvalitet og 
høje standarder - det passer rigtig godt til dette hi-
storiske område i risskov. det er en grund med en 
fantastisk beliggenhed med spændende mulighe-
der, og som vi er sikre på vil skabe gode afkast til 
vores medlemmer,” siger finansdirektør i lærernes 
pension, henrik Walther mogensen. 

efter planen vil byggeriet begynde i 2019 og 
løbe over 6-7 år. n

Vi bygger en by - næsten
omKring det fredede gamle psyKiatrisKe hospital i rissKov ved aarhus Kommer en helt ny bydel, 

bindesbøll byen, til at voKse op i løbet af de Kommende år – og lærernes pension står bag. 

hvorfor bygger lærerens pension  
Kun boliger i aarhus og København?

•  Du har som medlem fortrinsret til 
Lærernes Pensions lejligheder. 

•  I Kalmarparken i Aarhus gælder 
fortrinsretten også for børn af med-
lemmer, da boligerne er oplagte som 
ungdomsboliger.

•  Op imod hver fjerde bolig i vores 
udlejningsejendomme er lejet ud til 
et medlem.

•  Ifølge investeringsstrategien skal 
ejendomme udgøre 6 % af selskabets 
investeringer.

bonus info
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Hvordan får man 
vendt det om? 
Jeg tror, man skal have en 
drøm. for mig kom det til at 
handle om et sommerhus, 
jeg gerne ville have. på grund 
af en arv havde jeg råd til at 
købe det, men at eje det ville 
koste mig 3-4.000 kroner 
om måneden, som jeg ikke 
havde. de penge fandt jeg 
ved at spare, og det kunne 
lade sig gøre, fordi drømmen 
var så stor. men jeg skulle 
virkelig styre min lyst til lige 
at drikke en cafe latte, købe 
den der lækre frakke, som 
hang og kaldte på mig, de nye 
sko, kajakken. Det kræver 
selvkontrol, og den kan vi 
styrke ved, at vi får noget i 
den anden ende. så man skal 
starte med “hvorfor”, finde 
den rigtig gode grund til at 
spare sammen – og jo flere 
følelser der er med i det, og 
jo mere konkret det er for os, 
jo større er chancen for, at vi 
lykkes.

Så vi drømmer 
ikke nok om 
voreS alderdom?
vores egen alderdom er ukon-
kret, især jo yngre man er. 
vi har ingen erfaring med at 
være gamle og pensionerede. 
når man bliver ældre, bliver 
det mere aktuelt at forholde 
sig til, og så kan det være, 
man for alvor begynder at 
spare op. det er bare ikke 
på det tidspunkt, man får 
mest ud af at spare op, men 
hvem fortæller os det, når 
vi er unge? vores forældre? 
skolen? er privatøkonomi et 
fag? nej! dette her er vigtigt, 
men hvornår hører vi om det? 
Dem der sparer op, er dem 
der har lÆrt at spare op, 
men de fleste af os har mest 
af alt lært at bruge.

man kan hævde, at det 
må være den enkeltes eget 
ansvar, men vi lever i det 
samfund, vi er omgivet af, og 
hvis ingen nogensinde taler 
om pension og opsparing til 
fremtidige glæder, så kom-
mer vi heller ikke til af os selv 
at tænke på det.

Hvordan lærte du 
Selv at Spare op?
mine forældre levede i en tid, 
hvor man i modsætning til i 
dag blev opfordret til at spare 
op. derfor kunne de få rigtig 
gode renter på en børneop-
sparing, og sådan en lavede 
de til mig. Jeg kan simpelthen 
ikke takke dem nok! Jeg fik 
80.000 kroner i hånden, da 
jeg fyldte 18 år. det betød, at 
jeg kunne rejse i hele verden 
i et helt år! de penge kom 
ikke ud af ingenting. de kom 
ud af opsparing. det er ikke 
surt at spare op – det er fedt! 
Det er ikke noget, der går fra 
én – det er noget der går til 
én. en mulighed for at rea-
lisere drømme på et senere 
tidspunkt. Jeg mister ikke! Jeg 
giver mig selv!

så budskabet til alle, der 
gerne vil leve et jacuzu-liv 
med rejser og rødvin, når de 
bliver pensionister: spar op 
til det.

Hvad SyneS du om, 
at man i nogle 
anSættelSeSfor-
Hold bliver tvun-
get til at Spare op?
det er ikke så skidt. Jeg ville 
sådan set ønske, at jeg selv var 
blevet tvunget til at spare op. 
det er nemlig præcis det, der er 
nøglen, også hvis man vil ad-
færdsregulere sig selv. Hvis jeg 
skal spare op til min alderdom, 
som min fornuft foreskriver, så 
skal jeg slet ikke se de penge, 
jeg lægger til side. Jeg skal slet 
ikke være i nærheden af dem. 
Jeg skal sørge for at begrænse 
mine muligheder for at komme 
til at bruge dem til noget andet.

man skal simpelthen på en 
god dag, hvor fornuften har 
overtaget i én, øge sin pensi-
onsindbetaling – og så glemme 
alt om det. se dét er fornuftigt!

tvungen opsparing er kun 
noget skidt, hvis man bliver 
tvunget til at spare så meget, 
at man ikke har råd til basale 
fornødenheder, til at give sine 
børn det, de skal ha’, til at leve, 
mens man gør det, så at sige.

men er der overhovedet en 
folkepension, vi kan leve af, når 
vi bliver gamle? med den finan-
sielle tilstand verden er i nu, 
er der intet som sådan, der er 
givet. så mit råd er helt sikkert: 
spar op! n

Hvorfor er det
Så Svært at  
tænke på at 
Spare op til Sin 
alderdom?
fordi vi lever i en over-
flodstid, og alderdommen 
er så langt væk. Vi bliver 
tudet ørerne fulde af, at 
vi skal bruge: politikerne 
siger det, reklamerne siger 
det. så er det altså svært 
at tænke på at spare. rig-
tig mange mennesker lever 
efter det samme princip 
som de tre familier, der er 
med i tv-udsendelserne: de 
penge, der er, bliver brugt.

Christina rittig falkberg er rådgivende retoriker, nøjsomheds-

ekspert og i øjeblikket vært og programplanlægger på tv-serien  

sparexperimentet, dr1. her prøver hun at lære tre helt alminde-

lige familier, hvordan de kan realisere deres drømme om henholds-

vis en rejse, et bryllup og et solcelleanlæg ved at spare – og spare op.

 hAr møDt henDe tIl en snAK Om, hVOrDAn  

mAn KAn lÆre sIg, mOtIVere sIg eller tVInge sIg tIl At spAre Op.  
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for en nystartet lærer er der spørgsmål nok: hvor er kopimaskinen, 
hvem har nøgler til faglokalet, hvor skal det møde holdes, og hvad skal 
jeg sige til forældrene? spørgsmålet, ”hvad får jeg mon i pension?” 
står meget langt nede på listen. nederst faktisk.

til alle nye, som ikke har skænket hverken alderdommen eller 
økonomien mange tanker, er der i dette nummer en introduktion til 
grundprincipperne i lærerpensionen.

 
og alle med anciennitet, som ved alt om nøgler og kopimaskiner, men 
stadig ikke er nået helt ned til pensionsspørgsmålet, er velkomne til at 
være med. vi tager fat på det nederste spørgsmål, for der er grund for 
alle til at give pensionsordningen lidt opmærksomhed i ny og næ.

DerfOr får 
Du en lÆrerpensIOn

det er en del af den overenskomst, du 

er ansat under. din arbejdsgiver indbetaler 

til din pensionsordning, hver gang du får løn. 

vores medlemmers pensionsbidrag er typisk 

17,3 % af lønnen. du kan logge dig ind og 

følge indbetalingerne på  

lppension.dk

sIKrIng 
Af nutIDen

lærerpension er der ikke bare for, 

at du skal kunne realisere de drømme, 

du måtte have om, hvordan dit liv skal være, 

når du ikke længere skal arbejde. en del af de 

penge, der bliver indbetalt hver måned, går til 

forsikringsdækninger, så du og dine nærmeste 

er sikret, hvis du skulle få problemer med 

helbredet og ikke længere kan arbejde  

– eller hvis du skulle dø, inden du 

går på pension.

Den fjerne fremtid  
og det nederste spørgsmål

en nyuddannet lærers forestillinger om alderdom og otium 

ligger langt ude i fremtiden og antager mest form af luftige 

drømme. de færreste tænKer lige nu på deres liv efter arbeJds-

livet. men det er der heldigvis andre, der har gJort. med den 

første løn er den første indbetaling sat ind på lærerpensionen.

øKOnOmIsK 
trygheD I AlDerDOmmen

går man på pension, når man er ca. 70 

år, og lever man til man er 95 år – som de unge 

[pans’jo’n] talte med, regner med at blive – så er 

der 25 år, hvor man gerne vil leve godt og økonomisk 

trygt uden at tjene penge. det siger næsten sig selv, 

at der skal en del penge til, også selv om der stadig er 

folkepension til alle. flere end til en jordomrejse, flere 

end til en motorcykel, flere end til et hus. faktisk er 

det sandsynligvis den største opsparing, langt de 

fleste mennesker i danmark kommer til at 

lave. alene af den grund har den fortjent 

lidt opmærksomhed. “Jeg har alle de penge, 

jeg har brug for resten af livet  

- hvis jeg dør i eftermiddag  

ved fire-tiden.” 

Henny Youngman
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stine hohWü Kæstel  
sørensen
BjerregrAV sKOle, øster BjerregrAV

ALDer: 27 år 

regner meD At BlIVe: 

Op i 90'erne
når jeg tænker på min alderdom, 
er det mest i romantiske billeder 
af børn og børnebørn. økonomi 
skænker jeg ikke mange tanker. 
mine forældre har aldrig manglet 
noget, så jeg kommer ikke fra et 
hjem, der har været præget af 
økonomiske bekymringer.

lige nu ved jeg dårligt nok, 
hvad jeg får i løn, så jeg ved slet 
ikke, hvad jeg får i pension. Jeg 
tror, det er min skole, der betaler 
til min pension. Jeg ved heller ikke 
rigtig, hvad en pensionsordning 
indeholder.

Jeg har en lille smule pension 
fra et job, jeg havde som pæda-
gogmedhjælper og fra et vikariat 
i en skole. min bank har sagt 
"pension” til mig, da jeg blev gift. 
de kunne se, at min mand har 
pension, men at jeg ikke havde 
noget, jeg kan leve af.

Jeg tror ikke, lærerpensionen 
er på høj. Jeg får nok mindre end 
faglærte, en tømrer for eksempel.

ud over lærerpension, tror 
jeg også, jeg får nogle penge af 
staten, når jeg bliver gammel – på 
niveau med su'en. min mormor 
har ikke sparet noget op, og hun 
får nogle penge af staten.

frida thinus
rAntzAusmInDe sKOle, sVenDBOrg

ALDer: 34 år

regner meD At BlIVe: 98 år 

Jeg tænker ikke ret tit på min 
alderdom. Jeg lever her og nu. Jeg 
drømmer om at få tid til alt det, 
jeg ikke når i hverdagen, når jeg 
bliver gammel. der må være rigtig 
meget frihed.

Jeg ved faktisk ikke, om der er 
pension med i min løn. hvis der er, 
er det formentlig noget, der bliver 
trukket automatisk, inden jeg får 
lønnen udbetalt, men måske er 
det noget, jeg selv skal sørge for.

en pensionsordning er vel 
opsparing til alderdommen, jeg 
regner ikke med, at der er andet 
i det.

ud over lærerpension regner 
jeg med at få udbetalinger fra 
folkepensionen og fra atp. Jeg vil 
tro, jeg får omkring 10.000 ud-
betalt i pension – måske 20.000 
sammen med folkepension. 

Jeg må ha' en smule pension i 
forvejen fra et andet job, jeg har 
haft på en tegnestue. der var 
noget med en ordning hos danica.

De nye

hVOrDAn BlIVer  
DIne penge fOrrentet?

en lærerpension er baseret på en gen-
nemsnitsrente. det betyder, at vi i år med 
højt afkast bygger reserver op – en slags 

buffer - mens vi i år med lavt eller negativt 
afkast, kan tære på reserverne, når vi skal 
give dig en depotrente. depotrenten er den 

gennemsnitsrente, du får forrentet  
din ordning med. i 2014 er depot-

renten på 3,75 %

Det indeholder  
din lærerpension

med din lærerpension får du både  
forsikringer og opsparing til din alderdom:

Alderspension til dig
du får en livsvarig alderspension. det vil sige, 
at fra den dag du går på pension og frem til 

din død – uanset hvor gammel du bliver – får 
du udbetaling fra din lærerpension hver 

måned. din pension slipper aldrig op.

Børnepension
hvis du har børn, som er under 21 år, når du 

går på pension, får de udbetalt en børnepen-
sion. de får også børnepension, hvis du bliver 

invalid eller dør, inden de er fyldt 21 år.

Invalidepension
hvis du bliver syg og får tildelt offentlig 

førtidspension, får du udbetalt invalidepen-
sion fra din lærerpension. bliver du syg i en 

kortere periode, kan du få midlertidig  
pension udbetalt.

Dødsfaldspension
hvis du dør, før du selv har fået udbetalt din 

alderspension i 15 år, får dine efterladte udbe-
talt dødsfaldspension efter dig i op til 10 år.



De nye
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Jeppe flarup
lunDtOfte sKOle, lunDtOfte

ALDer: 27 år

regner meD At BlIVe: gammel
det er virkelig sjældent, jeg tænker 
på min alderdom. Jeg har jo så 
mange år foran mig. måske forestil-
ler jeg mig, at jeg drikker cognac i 
mit bibliotek eller spiller golf – men 
helt ærligt er det ikke noget, der 
bekymrer mig nu.

 Jeg ved ikke rigtigt, hvad der 
er af pension i min løn. det er der 
aldrig nogen, der har talt om. men i 
en pensionsordning er der vel penge 
til mig, til når jeg bliver gammel. 
præcis hvor mange har jeg ikke 
nogen fornemmelse af. Jeg bliver 
nok næppe rig, men mon ikke der er 
nok. penge interesserer mig faktisk 
ikke så meget. Jeg er selv ud af en 
pædagog- og lærerfamilie, og der er 
da nok til at leve for.

så vidt jeg ved, har jeg ikke 
noget pension i forvejen.

sara videbæK beniKKe
hOrnslet sKOle, hOrnslet

ALDer: 28 år

regner meD At BlIVe: 95 år
Jeg tænker ikke så meget på min alderdom – der er længe 
til. men jeg vil gerne have en dejlig alderdom. mit håb er, 
at jeg ikke bliver for slidt, inden jeg skal på pension. måske 
ville det være godt, hvis man kunne fase sit arbejdsliv 
gradvist ud.

Jeg har hørt, at jeg får 12 % i pension, men jeg er 
ikke sikker. Jeg mener, det er skolen, der betaler til min 
pensionsordning. i ordningen er der penge til mig, når jeg 
bliver gammel – og måske også noget, hvis jeg bliver syg? 
lærerpensionen supplerer folkepensionen, som alle får. Jeg 
tror, jeg vil få ca. 10.000 om måneden. det er jo alligevel 
mange år, jeg har at spare op i.

Jeg har et par meget små pensioner i forvejen fra ar-
bejde i en børnehave og i legoland, men jeg tænker, jeg vil 
prøve at slå dem sammen med lærerpensionen.

Jeg forventer, at jeg får folkepension og lærerpension 
at leve for, når jeg bliver gammel. og så kan jeg selvfølgelig 
selv spare noget op ved siden af, men det tror jeg ikke, jeg 
behøver. Jeg regner nok med, at det bare kører, som det 
skal, når nu jeg er med i lærerforeningen.

Kenneth lintrup pedersen
lunDtOfte sKOle, lunDtOfte

ALDer: 26 år 

regner meD At BlIVe: 94 år
en gang imellem tænker jeg på min 
alderdom. Jeg forestiller mig, at jeg 
skal være sikker og tryg, omgivet af 
mange børnebørn, spille petanque, 
drikke rødvin, rejse – have råd til at 
gøre det, jeg vil.

Kommunen har sendt mig nogle 
papirer, hvor der stod, at jeg får 
2.500-3.000 kroner indbetalt på 
pensionen om måneden. Jeg går ud 
fra, at de penge går til opsparing til 
min pension. 

hvad jeg så får udbetalt i 
pension, når jeg bliver gammel 
afhænger nok af, hvor længe jeg 
arbejder som lærer, og om jeg selv 
sparer noget op ved siden af. Jeg 
har venner, hvis forældre har været 
lærere, og de har fået nogenlunde, 
hvad der svarer til deres slutløn, når 
de er gået på pension, så jeg tror 
ikke, jeg har brug for at spare noget 
op ved siden af. 

ud over lærerpensionen regner 
jeg med at få folkepension, når jeg 
bliver gammel – hvis den da ikke er 
afskaffet til den tid. og så har jeg 
en lille bitte pension i forvejen fra 
et sommerferiejob, jeg har haft.

temA



når du lige er meldt ind
for det første skal du tage stilling til, om du skal udfylde en pensionserklæ-
ring. det skal du, hvis du er i fleksjob eller får førtidspension. men dernæst er 
det også godt, at du tager stilling til, hvem der skal have penge efter dig, når 
du dør. du bør også undersøge, om du har andre pensioner, som det kan være 
smart for dig at samle hos os, og endelig er det også en god ide at overveje, 
om du vil spare mere op end det, der automatisk bliver indbetalt via din løn. 
log dig på hjemmesiden og følg guiden. så får du det, som du vil ha' det.

når du går op eller ned i tid eller holder orlov
den slags ændringer betyder noget for dine indbetalinger og dermed også for 
både din alderspension og dine forsikringsdækninger. tjek, om alt er, som du 
vil have det, eller om du vil gøre noget anderledes. log dig på hjemmesiden, 
og brug beregnerne med dine egne tal, så du får et præcist billede af, hvad det 
betyder for dig.

når du får nyt job 
er du stadig overenskomstansat lærer, fortsætter dine indbetalinger til din 
lærerpension. får du et andet job med en pensionsordning i et andet selskab, 
vil du måske overføre din pensionsordning her til det nye selskab. får du slet 
ikke nogen pensionsordning, vil du måske selv fortsætte med at indbetale til 
din ordning i lærernes pension.

når du flytter sammen eller flytter fra, bliver gift eller bliver skilt
se på, hvem der får penge fra din pensionsordning, når du dør, og om det 
er sådan, som du gerne vil ha' det, eller noget skal laves om. du kan selv på 
hjemmesiden ændre på, hvem der skal have penge efter dig.

hvis du får problemer med helbredet
hvis du får problemer med helbredet og ikke længere kan passe dit arbejde, 
skal du kontakte os med det samme og undersøge, om du kan få invalidepen-
sion eller midlertidig pension.

hvis du vil spare mere op 
vokser dine drømme om din pensionisttilværelse, eller har du en anden anled-
ning til at ville spare mere op, så se på, hvad dine muligheder er for at gøre det 
på din lærerpension eller på en privat pluspension hos os. det er som regel 
billigere end at tegne en ekstra pensionsopsparing i en bank. 

Her skal du 
tænKe på din pension

sÅDAn
fÅr Du inDfLyDeLse

lærernes pension har to medlemsfora, 
som er medlemmernes repræsentanter, 

og som kan stille forslag til og bliver hørt af 
bestyrelsen. du kan altid henvende dig til et 

medlem af et medlemsforum med spørgsmål 
og forslag. du kan også selv stille op til 

medlemsforum, når der er valg. læs 
mere om medlemsforaenes rolle 

på side 19.

hVAD VIl Det 
sIge, At Det er en 

ArBejDsmArKeDspensIOn?
det vil sige, at du har pensionsordnin-

gen i kraft af din ansættelse, og at det 
er lærerorganisationerne og arbejdsgi-

verne, der har aftalt løn og pension. 
ni ud af ti danskere sparer op 

til egen pension via deres 
arbejdsplads.

Sa gammel skal du  
regne med at blive

her kan du se din forventede  

levetid. beregningen er foretaget 

af Jesper brohus, ansvarhavende 

aktuar i lærernes pension. 

20 år 88 90
30 år 87 89
40 år 86 89
50 år 86 88
60 år 86 88
70 år 86 89
80 år 89 91
90 år 94 95

100 år 102 102

A
ld

e
r
 2

0
14

“The future belongs to those who  

believe in the beauty of their dreams.”  

Eleanor Roosevelt

Den fjerne fremtid 9



VerDens BeDste 
pensIOnssystem tO år I trÆK

i 2012 var danmark for første gang med i 
en international benchmarking af 18 landes 

pensionssystemer. det danske pensionssystem 
fik som det første system nogensinde tildelt top-

karakteren a for "et førsteklasses og robust 
pensionssystem med gode dækningsgrader, 
og som er bæredygtigt og har en høj grad af 

integritet”. det blev også til et a og  
en førsteplads blandt 20  

lande i 2013.

“The future depends  

on what you do today.”  

Mahatma Gandhi

Hjemmesiden 
du kan altid logge dig ind på lppension.dk og se, hvad du kan for-
vente at få i pension, hvordan dine forsikringer dækker, hvor meget 
der er indbetalt, hvad du betaler i omkostninger, hvilken rente du 
har fået og så videre. du skal bruge dit nemid til at logge ind.

chat med en rådgiver
når du har logget dig ind på hjemmesiden, kan du sidde med alle 
dine egen tal på skærmen foran dig samtidig med, at du har en 
rådgiver med på linjen online.

ring til medlemsservice
du kan ringe til medlemsservice på 70 21 61 31 og tale med en af 
vores rådgivere.

få besøg af vores pensionsrådgiver
Kan du samle 20 kollegaer og for eksempel booke lærerværelset, så 
kommer vi gerne og fortæller jer om lærerpensionen eller andre em-
ner inden for pension, som i gerne vil høre om. se bagsiden af bladet.

pensionsinfo.dk
på pensionsinfo.dk kan du få samlet overblik over alle dine 
pensions ordninger – også efterløn, atp og folkepension. her kan 
du også selv regne på, hvilken konsekvens samspillet mellem din 
pension fra os, andre pensioner og offentlige ydelser har for din 
samlede pensionsudbetaling. 

modtag medlemsmail
i starten af 2015 begynder vi at sende medlemsmails ud. du melder 
dig ved at give os din mailadresse, når du logger ind på hjemme-
siden. du får kun de mails, der er relevante for dig.

Den fjerne fremtid 

Sadan far du 
mere at vide

Sadan bliver 
dine penge 
investeret
lærernes pensions investe-
ringsstrategi har som mål at 
skabe højest mulige pensioner 
til medlemmerne samtidig 
med, at der bliver taget hensyn 
til risiko. investeringerne er 
spredt over det meste af ver-
den og i forskellige aktiver som 
aktier, obligationer, ejendom-
me, skove, vindmøller og så vi-
dere. vi har et etisk kodeks for 
vores investeringer, som blandt 
andet handler om hensyn til 
miljø, arbejds-og levevilkår, 
ytringsfrihed og demokrati – 
og at undgå investeringer som 
for eksempel understøtter 
våbenproduktion, korruption, 
bestikkelse og lignende. 
se mere på lppension.dk
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Klager er velKomne
i lærernes pension er Klager velKomne,  men vi får iKKe så mange. 

i 2013 gennemførte vi mere end 18.000 eKspeditioner og fiK 29 Klager.

HVis du ønsker  
at klage, 

 kan du
•  Henvende dig til  

medlemsservice på 70 21 61 31

•  Skrive til den klageansvarlige på 
klageansvarlig@lppension.dk 

•  Henvende dig til Ankenævnet for 
forsikring på 33 15 89 00 

at tage stilling til en klagesag kan være en juridisk balancegang. i de  

seneste fem år har lærernes pension haft otte sager i ankenævnet for 

forsikring, og kun én gang har klageren fået helt eller delvist ret i sin klage.

nogle klager skyldes fejl. de bliver rettet. an-
dre klager udspringer af, at kommunikationen 
har været for dårlig, og der er blevet skab for-
kerte forventninger. i de sager får medlemmet 
nogle gange medhold og nogle gange ikke. men 
der bliver altid lyttet, for uanset om klagen 
afvises eller får medhold, peger en klage på et 
punkt, hvor noget kan gøres bedre. 

lovændringer kan give klager
“når der sker noget i omverden, som giver 
meget fokus på pension, kan det trække 
klagetallet op,” fortæller ditte amstrup, som 
er forsikringsjurist og klageansvarlig i lærernes 
pension. det skete fx i 2012, hvor det blev 
muligt at hæve sine efterlønspenge. det gav 
usædvanligt mange henvendelser og dermed 
også forholdsvist flere klager.

Klager der ændrer
når det sker, at en klager får ændret en 
afgørelse, kan det fx være i forbindelse med 
invalidepensioner. sjældent fordi der har været 

noget galt med sagsbehandlingen, men som 
regel fordi der i klageforløbet er kommet nogle 
nye oplysninger frem, som ikke var med, da 
sagen først blev gennemgået. “og det er jo 
godt, for meningen med forsikringen er, at 
medlemmerne skal have udbetalinger, når de 
har ret til dem. det er derfor, forsikringerne er 
lavet,” fastslår ditte amstrup.

der har været klager over sagsbehandling, 
som har ført til, at procedurer er blevet lavet 
om, eller at der er blevet lavet yderligere oplæ-
ring af rådgivere. “især i de tilfælde er en klage 
en velkommen feedback, som vi bruger til at 
blive bedre”, forklarer ditte amstrup. 

i ganske få klagesager kan der være tvivl 
om, hvordan sagen er forløbet, eller hvad der 
er sket. man kan ikke få ret, hvis man ikke har 
det, og man kan ikke klage sig til udbetalin-
ger, som man ikke har ret til. det ville være 
urimeligt overfor alle andre. men i ganske få 
klagesager er der reel tvivl om, hvordan en 
sag er forløbet, og så kommer tvivlen vores 
medlem til gode.

få klagesager fordi …
ditte amstrup peger på flere mulige årsager til, 
at der er så få klagesager i lærernes pension. 
“en er, at vi altid bestræber os på at være lyt-
tende og imødekommende overfor medlem-
merne. en anden er måske, at det er lykkedes 
os at skabe en pensionsordning, som er til at 
forstå. ambitionen er at lave den perfekte 
ordning for en lærer, og i den proces har vi også 
altid lyttet til, hvad medlemmerne siger, de 
gerne vil have”.

Klager, vi aldrig får
“det er også interessant at se på, hvad med-
lemmerne ikke klager over,” påpeger ditte 
amstrup og uddyber, “det er meget sjældent, 
medlemmerne klager over, at de er blevet 
dårligt behandlet, når de har kontaktet os. vi 
har heller ikke klager, der handler om, at vores 
medlemmer savner nogle produkter. så det 
kunne tyde på, at vi har ramt i nærheden af 
den perfekte pensionsordning til en lærer.” n
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noter
betingelserne for at opnå invalidepension er blevet ensrettet for de ordninger, der er 
oprettet før 1. januar 2008. siden den 1. juli 2014 skal alle have en vis 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 fælles-
skabet” siger jurist i lærernes pension, ditte amstrup, “og pengene kommer jo til gå 
fra de midler, der ellers skulle dække flertallets alderspensioner.” 

derfor besluttede overenskomstparterne og bestyrelsen i lærernes pension at æn-
dre forsikringsbetingelser pr. 1. juli 2014. med ændringen er alle medlemmerne stillet lige.

Medlemsmailpå Vej tIl DIg

NYT!

forenklede betingelser  
for inValidepension

medlemsmail er et nyt tilbud til vores medlemmer, 
som vil ramme de første indbakker i starten af 
2015. mailen er ikke en traditionel nyhedsmail. vi 
sorterer skarpt, før vi trykker på “send", så modta-
gere kun vil opleve at få relevant information. bor 
du i hobro, og er du lige fyldt 30, vil du altså ikke 
blive inviteret til et seniormøde i assens.

vil du gerne have medlemsmail fra os, skal du 
bare logge dig på hjemmesiden lppension.dk og 
indtaste din e-mail-adresse, når du bliver bedt om 
at opdatere din profil.

unge sparer 
mere op
tal fra forsikring og pension viser, at 
de unge er blevet bedre til at spare 
op til alderdommen, ikke mindst på 
grund af arbejdsmarkedspensionerne.

en 25-årig lægger i dag godt otte 
kroner til side for hver 100, de tjener. 
for 17 år siden lagde en 25-årige kun 
tre kroner til side for hver 100. 

en 58-årig lægger ca. 12 kroner til 
side – nogenlunde det samme som 
for 17 år siden.

39 % af  
dansKerne 
har ringe 
forståelse 
for privat-
øKonomi 
finansrådet undersøgte i foråret 

både danskernes faktiske evner og 

deres selvforståelse inden for privat-

økonomi. Der var stor forskel. 82 % af 

de godt 3.000 adspurgte erklærede 

sig enig eller helt enig i udsagnet “jeg 

har godt styr på min privatøkonomi.” 

Men undersøgelsen afslørede også, 

at 39 % rent faktisk havde en dårlig 

finansiel forståelse. finansrådet 

peger på, at mange personer risikerer 

at træffe forkerte beslutninger i 

god tro. Det kan være skidt for den 

enkelte og for samfundet. 

Kilde: forsiKring og penision

2 Pct.

4 Pct.

6 Pct.

8 Pct.

0 Pct.
1995 2014
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sammen med tre andre pensionsselskaber 
har vi for 4,5 mia. kroner købt halvdelen af 
dong energys kommende havvindmøl-
lepark. opførelsen af havmølleparken be-
gynder i 2015, og allerede i 2016 forventer 
vi at kunne hente afkast hjem fra vores 
investering.

co
2
- fri strøm 

når gode Wind 2 er oppe i fuld drift, kom-
mer parken til at kunne levere strøm nok 
til at dække 260.000 hustandes årlige for-
brug. det svarer til næsten alle husstande 
i Københavns Kommune, og det er Co

2
- fri 

strøm, vel at mærke. 

grøn energi og stabile afkast
"vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os 
at kombinere investeringer i grøn energi 
med fornuftige og stabile afkast,” siger 
finansdirektør i lærernes pension, henrik 
Walther mogensen. 

flere parker på vej
ejerne af den nye vindmøllepark bliver ud 
over dong energy og lærernes pension 
pKa, industriens pension og lægernes 
pensionskasse. dong energy kommer til 
at stå for at sælge den elektricitet, som 
parken producerer.

de to havmølleparker kommer ikke 
til at stå alene. frem mod 2020 vil der 
blive opført endnu to havmølleparker i 
området. n foto: WWW.siemens.Com/press

i nordsøen, Ca. 45 Km ud fra tysKlands nordvestlige Kyst, står en vindmølleparK. 

i 2016 står der to. den nye parK eJer lærernes pension 8,75 proCent af. 

en halv havmølleparK til lærerne

på Vej på deltid?
husK, at dine pensionsindbetalinger følger din løn.

får du mindre i løn, bliver der også indbetalt mindre til din pen-
sionsordning, og det betyder, at du vil få færre penge udbetalt 
både i alderspension, og hvis du får brug for dine forsikrings-
dækninger. dét kan godt give en grim overraskelse, og den skal 
du helst ikke have på et tidspunkt, hvor det er for sent for dig at 
gøre noget ved det.

Du kan bevare de høje udbetalinger
hvis du vil undgå at gå ned i pensionsudbetaling og forsikrings-
dækninger, kan du selv indbetale det, der skal til, for at du kan 
opretholde det oprindelige niveau.  går du ned i tid, får du et 
brev fra os, hvor vi forklarer dig, hvordan du selv kan indbetale 
forskellen.

regn med dine egne tal
du kan logge dig ind på lppension.dk og lave dine egne beregnin-
ger med dine egne tal. så kan du se præcis, hvad det betyder for 
dig at gå ned i tid. eller op, hvis det er det, du overvejer. n

Pension
37 timer 32 timer Forskel

alderspension 209.000 186.000 -23.000 

børnepension 52.000 46.500 -5.000 

Forsikring
37 timer 32 timer Forskel

invalidepension 157.500 141.000 -16.500 

børnepension 39.000 32.000 -7.000 

dødsfaldspension 79.000 70.500 -8.500 

i eksemplet her kan du – i runde tal - se, hvor stor forskellen er i udbetalinger om året. 

en lærer på 30 år overvejer at gå fra 37 til 32 timer om ugen i dag og forblive på 32 

timer frem til pensionering, når hun fylder 67 år.
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hvad
   sKer 
der 
    for 
    Jer
     ?   

                                    formand for  
                                medlemsforum øst,          
                          morten thygesen, 
         har udfordret redaKtøren 
              af [pans'Jo'n] til at 
       svare på spørgsmål om 
                              meningen med
               medlemsbladet.
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Hvad er IntentIOnen med  
overhovedet at have et medlemsblad?

der er flere: vi bruger bladet til at give medlem-
merne kendskab til deres pension. bringe infor-
mationer, som er nyttige på kort eller lang sigt. 
vi vil også gerne give medlemmerne kendskab 
til selskabet, brande os, kan man sige. vise, at 
de godt kan være trygge ved, at vi tager os af 
deres pensionsforhold. og så bruger vi det til 
at opfylde vores informationsforpligtelser, 
forhold, som finanstilsynet har pålagt os at 
informere vores medlemmer om.

er medlemmerne glADe for bladet?
vi har i nogle år haft et medlemspanel, 
som vi har sendt et spørgeskema, hver 
gang bladet er kommet. de udtrykte stor 
tilfredshed med bladet. men panelet var 
bare ikke særlig stort, og det bestod af 
folk, som i hvert faldt godt kendte os og 
bladet, så de var næppe helt repræsen-
tative. derfor fik vi for godt et år siden 
et analysebureau til at lave en større 
læserundersøgelse, og den viste, 
at cirka halvdelen af modtagerne 
læser eller skimmer bladet en gang 
om året. det lyder ikke af meget, 
men for et blad, man ikke selv har 
bedt om, og som handler om et 
decideret lav-interesseområde, er 
det faktisk ikke så dårligt. 

Hvad er meningen med at gøre  
BlADet større nu? 
bladet er ganske vist blevet større, men nu er det 
ikke alle 130.000 medlemmer, der får det. netop 
dette blad får kun ca. 80.000 medlemmer. vi har 
en hypotese om, at den del, der i undersøgelsen 
svarede, at de ikke læser, mest består af medlem-
mer, som enten har en meget lille tillægspension 
hos os, eller som for længst er holdt op med at 
være lærere, men stadig har noget opsparing her. 
de medlemmers interesse kan i hvert fald tænkes 
at være særligt lille. hvis nu vi lader være med at 
sende et blad til dem og så i stedet gør det til de 
andre endnu bedre, så er resurserne brugt bedre.

hvordan kan I gøre BlADet BeDre?
vi kan arbejde med flere vinkler på det, vi fortæller, 
udfolde perspektiver bredere, arbejde med genrer, 
mere med infografik, mere med fotos.

Hvad hvis nogen bLiver sKuffede over ikke længere at få et blad? 
dem der ikke får bladet, får i stedet en fakta-
folder med de informationer, de skal have. så de 
hører stadig fra os to gange om året. de må gerne 
få bladet, hvis de vil. de behøver bare bestille det. 
der står i folderen, hvordan de skal gøre.

spArer I ved at lave denne ændring? 
hensigten med at omlægge bladet er ikke at spare, 
men at få mere ud af de midler, vi bruger og lave et 

bedre blad. men det ser nu ud til, at vi ikke undgår 
at spare penge.

Hvad er dine AmBItIOner med bladet? 
Jeg vil gerne have, at der er noget for alle i bladet. 
alt kan ikke være for alle. nogle vil ha’ tal, nogle 
vil ha’ grafer, nogle vil ha’ ord, nogle vil læse om 
mennesker, nogle vil læse om afkast, nogle vil se 
billeder og nogle vil se tabeller. de skal alle sam-
men ha’ noget.

Jeg vil også gerne både demontere hele den 
skrækforestilling, folk kan ha’ om, at pension er 
svært, og finanssektoren er tillukket og slet ikke 
til at komme i nærheden af. og samtidig undgå at 
det bliver så populært eller sødt, at vi sætter til på 
troværdigheden – den balance vil jeg rigtig gerne 
holde. lærernes pension skal fremstå imødekom-
mende, tilgængelige, forståelige og ikke-selvhøj-
tidelige, men absolut kompetente, seriøse og til at 
stole på. 

hvis du skulle nævne én ting, som er  VIgtIgst fOr DIg? det må være, at bladet 
kan medvirke til at betrygge lærerne i, at de ikke 
behøver at forstå alt om pension til bunds. det 
er vigtigt, at de forholder sig til måske to eller tre 
ting hvert fjerde eller femte år – men ellers kan de 
bare glemme det. for vi skal nok passe ordentligt 
på dem, og vi skal nok passe ordentligt på deres 
penge. vi hører så tit medlemmer sige “jeg burde 
også interessere mig for min pension.” den dårlige 
samvittighed står meterhøjt i en lærers øjne, når 
de hører, man kommer fra deres pensionsselskab. 
hvis vi med bladet kunne løfte noget af al den 
dårlige samvittighed af og sige, “jamen du skal og 
bør sådan set ikke andet end dette her, og det er 
ikke så svært. resten har du folk til, kloge, samvit-
tighedsfulde, kompetente – og venlige - folk.” – så 
ville jeg være glad.  n

“hVAD sKAl Det nu tIl fOr”, tÆnKer Du måsKe, når Du nu sIDDer  
meD et nummer Af [pAns’jO’n], sOm er VOKset frA 16 tIl 24 sIDer. 
Det sAmme tÆnKte mOrten thygesen, sOm er fOrmAnD fOr 
meDlems fOrum øst. reDAKtør mettemAlOu eDen stIlleDe sIg 
VIllIgt Op I sKuDlInjen, DA fOrmAnDen fyreDe sIne spørgsmål Af. 

hvad
   sKer 
der 
    for 
    Jer
     ?   
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din pensionsordning   
 til syn

en usædvanlig smuk dag i slutningen af august 
samles medlemsforum øst og medlemsforum vest 
i nyborg til fælles oplæg og debat. fra hele landet, 
fra mors, fra bornholm, fra svendborg og direkte fra 
teltlejr og tønderfestival tjekker de ind. vandstanden 
i kaffebeholderen falder i takt med at stemningen og 
lydniveauet stiger. her er gensyn og latter og boller 
med rullepølse. her er håndtryk mellem øst og vest 
og lette knus og en enkelt ordentligt krammer mel-
lem dem, der mange gange før har været sammen til 
forummøder. det hele er svært hyggeligt– og så bliver 
det alvor. 

døren ind til konferencelokalet bliver lukket, og de 
52 fremmødte sætter sig i gear til dagens opgave. bag 

dem, lige uden for de store vinduer, sejler hvide skyer 
under himlen, og det blågrønne bælt strømmer under 
en stoisk storebæltsbro. foran dem udspyr entusia-
stiske pensionseksperter tunge ord og grå begreber 
ledsaget af en flod af powerpoints. 

ord som asymptotisk, relationsprocent og reserve-
sikring kunne nok få mange til desperat at lade blikket 
søge ud ad vinduet til marehalm og bølgeskvulp, men 
ikke medlemmerne i de to fora. selv om mange hove-
der skal understøttes af hænder og albuer, og selv om 
der nogle gange skal en ekstra slurk kaffe til, så må 
den betagende udsigt over storebælt i dag klare sig 
uden tilskuere. alles øjne og fokus er rettet mod det, 
vi er her for i dag, eftersynet af lærerpensionen.

medlemernes repræsen-

tanter tager stilling til 

lærerpensionen.
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tilbagevendende revision
i løbet af de godt 20 år lærernes pension har 
eksisteret, er der flere gange sket ændringer i 
ordningen. nogle har været styret af udviklin-
gen i lovgivningen, som for eksempel senest 
afviklingen af kapitalpensionen, nogle har 
været mindre tilpasninger. men to gange i hi-
storien har selskabet og medlemmerne kastet 
et nøje kritisk blik på regler og sammensætning 
og spurgt sig selv og hinanden, om lærerpen-
sionen stadig er tidssvarende, om den stadig er 
sådan, som lærerne gerne vil have den. 

nu er det tid til et eftersyn igen. hver for sig 
har de to medlemsfora gennem årets møder 
varmet op til dagens debatter om, hvordan 
en lærerpension skal være skruet sammen. 
hvordan skal pengene kunne udbetales? hvor 
meget skal sættes af til forsikringer?  hvem 
skal være dækket af dem? hvad skal medlem-

merne kunne vælge selv? hvordan skal renter 
tilskrives?

jævnt glidende eller hoppende rente?
først vendes spørgsmålet om rentetilskriv-
ning. nina fink, direktør i pbu fortæller om 
erfaringerne med at sende pædagogerne til 
markedsrente, og lærernes pensions aktuar 
Jesper brohus forklarer med tuscher og tavler, 
hvordan gennemsnitsrenten fungerer i læ-
rerens pension. alle lytter og mange spørger. 
fordele og ulemper ved de to systemer bliver 
afvejet. “hvorfor skal der ligge så mange penge 
i bufferen?” “markedsrente er nemmere at 
kommunikere.” “vores kolleger regner med, 
at der er, hvad der skal være, når de går på 
pension – det er den holdning, jeg er her for at 
repræsentere”.  det hele lander i enighed om, 
at det er holdningsbaseret, hvad man fore-

trækker. vil vi alle give afkald på en mulighed 
for at få lidt mere for i stedet at sikre, at ingen 
risikerer at miste meget? – Ja, det vil lærerne 
godt. der er stemning for at foretrække det 
kollektive og solidariske, så lærerpensionen er 
også efter 2016 baseret på gennemsnitsrente. 
– “og så må vi fortælle, hvorfor vi holder fast i 
gennemsnitsrenten – hvordan den passer godt 
til dem, vi er,” siger thomas lynge madsen fra 
medlemsforum vest.

fri leg i lækkert regneark
men hvad med forholdet imellem pension og 
forsikringer? er det som det skal være?  hvert 
bord får en pc, hvor der ligger, hvad der bliver 
introduceret som et lækkert regneark med 
tal tastet ind for en gennemsnitlig lærers 
pensionsordning. og så er der intens fri leg: 
grupperne kaster sig over tastaturerne og 

din pensionsordning   
 til syn

Klar fra morgenstunden, 

malene elholm Jeppsen 

fra frederikshavn.

markedsrente eller 

gennemsnitsrente? 

der bliver tænkt 

igennem.
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spørgsmål om forholdet 

imellem pension og 

forsikring er til debat.

nina fink, direktør 

i pbu, fortæller om 

erfaringer med at gå 

over til markedsrente.

debat i kaffepausen.

er en lærer ordentligt for-

sikret ved sygdom og død?

taster andre beløb ind for fx dødsfaldsdæk-
ning, alderspension, invalidepension og kan 
med det samme se, hvad en ændring i ét felt 
medfører af ændringer i et andet. hvad giver 
det på alderspension at slette børnepension? 
hvor meget koster det at hæve invalidepensio-
nen? det er sjovt og øjenåbnende – men det er 
også alvor.

foraene kom frem til, at der ikke skal røres 
ved niveauet for alderspension. der skal ikke 
skæres i forsikringerne, som der er blevet ved 
tidligere revideringer, men måske justeres på 
dækningerne ved invaliditet og ved død.

det tegner ikke til, at der er mange ændrin-
ger på vej til ordningen til 2016. “selv om vi 
skulle ende med ikke at lave noget om, er tiden 
og debatten bestemt ikke spildt.  vi kan køre 
videre med den samme ordning, men med en 
øget bevidsthed om, hvorfor den er god,” siger 
lars erik sørensen fra medlemsforum vest.

udfordring – hvad synes I selv?
i dagens livlige debatter er mange spørgsmål 
og holdninger blevet sluppet løs. deltagerne fra 
sekretariatet har haft meget taletid, men det 
er ikke dem, der har givet deres meninger frit 

løb – og nu, hvor dagens program er ved at være 
udtømt, bliver de udfordret: “hvad synes i?”  

direktør paul brüniche-olsen lægger for: 
“Jeg er selv fortaler for gennemsnitsrente. pen-
sionsordningen fra 2008 er jeg stolt af. men i 
bestemmer. det, i vil have, er det, vi laver til jer. 
det er derfor vi tager ordningen op til revision 
hvert 8. år. samfundet ændrer sig – og det gør 
jeres holdninger måske også.”

pensionsrådgiver annelise rosenberg 
supplerer: “vi er ikke nødvendigvis enige i 
sekretariatet – men vi er enige om, at vi er der 
for at lave det, i gerne vil have.” n
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medlemsforum er din vej til 

indflydelse. Du kan være med 

til at påvirke, hvad din lærer-

Pension skal bestå af, og hvor-

dan dine penge skal investeres. 

for at være med i et af vores to 

medlemsfora skal du vælges af 

dine kollegaer. Der er valg hvert  

tredje år, og vi sørger for at 

informere dig, så du kan stille 

op eller stemme på en af dine 

kollegaer. Det seneste valg var 

i foråret 2013, og det næste 

vil være i 2016. se, hvem der 

er med i dit medlemsforum på 

lp.pension.dk/medlemsfora

medlemsindflydelse
det er tredJe gang, medlemsforummerne er invite-

ret til at give deres mening til Kende om, hvordan 

vores pensionsordning sKal være sKruet sammen.

deres mening bliver taget alvorligt!

du være  MeD?

Vil

paul brüniChe-olsen 
ADmInIstrerenDe DIreKtør, lÆrernes pensIOn

essensen af det vi er til for
“Jeg glæder mig virkelig til i dag. dette her er 
essensen af det, lærernes pension er til for: 
vi skal lave lige præcis den pensionsordning, 
som lærerne gerne vil ha’.

vi har før haft nogle rigtig gode debatter. 
alligevel er jeg mere tryg i denne gang, fordi 
jeg synes, foraene nu er mere repræsenta-
tive for vores medlemsskare både i forhold 
til kønsfordeling og alder.

der er ikke før kommet store overraskel-
ser i udmeldingerne fra foraene. bestyrelse, 
medlemsfora og sekretariat er i virkelig-
heden ret godt på bølgelængde. det er en 
gennemgående værdi, at ordningen skal 
være enkel, kollektiv, solidarisk og med lave 
omkostninger.

tidligere har medlemmerne ønsket, at 
der blev skåret ned på forsikringsdækninger-
ne, så mere kunne gå til alderspension. Jeg 
er spændt på, om der denne gang kommer 
forslag om, at vi skal tilbyde medlemmerne, 
at de kan tilkøbe større forsikringsdæknin-
ger hos os. måske kommer børnepension ved 
alder også op at vende.”

tine agensKov 
meD I meDlemsfOrum Vest I et år

reel åbenhed
 “vi kan se, at bestyrelsen tager det 
alvorligt med de ting, vi diskuterer. og 
jeg oplever også en reel åbenhed.”

inden hun blev lærer, arbejdede 
tine agenskov blandt andet som pen-
sionsrådgiver i en bank. det er en af 
årsagerne til, at hun har engagement i 
pensionsspørgsmål.

“det er en spændende proces at 
være med til at forberede den kom-
mende pensionsordning i lærernes 
pension, og jeg er jo netop gået med, 
fordi jeg har tænkt, at vi på nogle om-
råder er dækket for dårligt af. for ek-
sempel mener jeg, at yngre medlem-
mer skulle have mulighed for at vælge 
en bedre dækning ved dødsfald.”

Karina ørum 
meD I meDlemsfOrum øst I 7 år

Der bliver lyttet
“Jeg var med, da vi forberedte den 
nuværende ordning, som blev indført fra 
2008, så jeg har prøvet det før. og det var 
fantastisk at få lov at være med til.

Jeg oplever en reel indflydelse - det er 
ikke bare sådan, at vi får en orientering fra 
bestyrelsen om, hvordan det skal være.

for eksempel var muligheden for at 
få invalidepension fra lærernes pension 
i perioden, fra man blev syg, til man fik 
tilkendt offentlig førtidspension, helt 
fjernet i det oplæg, vi fik, sidst vi diskute-
rede ordningen. men i de to medlemsfora 
var vi flere, der pegede på, at det var vig-
tigt, at man kunne få noget fra lærernes 
pension, når man mister sin indtægt på 
grund af sygdom. og det blev der lyttet 
til, og der blev fundet en løsning. der var 
da nok nogen, der ikke havde set behovet 
for det, men solidariteten er faktisk i 
højsædet i lærernes pension.”
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dine 
 penge

der mangler omKring halvanden million boliger 

i peru. store dele af landets indbyggere bor i 

slum - sKure på en bJergside uden vand, sanitet 

og stabil strøm. men dine pensionspenge er med 

til at afhJælpe situationen.

1

3BOLIGERNE BYGGES

INVESTOR

INVESTOR

INVESTOR

2PROJEKTET DESIGNES

FONDEN SAMLES

+20%

4BOLIGERNE 
BLIVER SOLGT
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3BOLIGERNE BYGGES

INVESTOR

INVESTOR

INVESTOR

2PROJEKTET DESIGNES

FONDEN SAMLES

+20%

4BOLIGERNE 
BLIVER SOLGT

den lokale manager i sydamerika 
designer projektet og starter et forsalg

sparinvest property
investors samler fonden

boligerne bliver opført i etaper

lav- og middelind-
komstfamilier kan  
flytte ind i tids-
svarende boliger

illu
s

T
R

a
TiO

n
: a

n
DRea jePP anDeRsOn

 bygger boliger i

latiname rika
D i n e  P e n g e  P Å  A r b e j D e
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en rivende økonomisk og social ud-
vikling har i de seneste 8-10 år taget 
fart i peru, ligesom i en del andre 
latinamerikanske lande. men de 
elendige boligforhold i hovedstaden 
lima er med til at sinke denne udvik-
ling, og derfor ser regeringen gerne, 
at der bliver bygget bedre boliger 
til en stærkt voksende middelind-
komstgruppe. her kommer lærernes 
pension ind i billedet som investor.

staten hjælper boligkøbere
staten bygger nemlig ikke selv boliger, 
men lægger så at sige hjælpen i den 
anden ende, nemlig ved at støtte de 
mennesker, som med en økonomisk 
håndsrækning vil blive i stand til selv at 
købe deres egne boliger. det er typisk 
folk med mellemlange uddannelser, 
lærere, offentligt ansatte og fabriks-
arbejdere og lignende. 

statens støtte kan være i form 
af et engangsbeløb eller et tilskud til 
renten af det lån, folk skal optage for 
at købe. ved at sikre købedygtige af-
tagere til boligerne tiltrækker staten 
den nødvendige private kapital og får 
sat skub i det boligbyggeri, der er så 
vigtig for landets udvikling.

 

mest for pengenes skyld
lærernes pension har investe-
ret i boligprojekter i peru, Co-
lumbia, den dominikanske re-
publik og panama og er på den 
måde med til at understøtte en 
sund udvikling i de lande, hvor 
der er stort behov for vækst. 
det er godt. men den primære 
hensigt med at investere her, 
er at tjene penge: de penge, der 
hver måned bliver sat ind på din 
pensionsopsparing, skal gerne 
forrentes, så der er nok til dig i 
din alderdom.
 

eksperterne tager roret
lærernes pension investerer 
igennem en fond, forvaltet af 
sparinvest property inve-
stors, spi, som er eksperter 
i ejendomsinvesteringer i 
latinamerika. de udvælger 
de lokale managere, som skal 
gennemføre projekterne, og 
den udvælgelse sker ikke bare 
ved at læse hjemmesider og 
downloade regnskaber. det 
kræver et nært kendskab og 
nogle grundige analyser. derfor 
er medarbejdere og partnere i 
sparinvest property investors 
også selv i sydamerika mange 
gange om året, for at opbygge 
tæt kontakt til lokale mana-
gere og til de entreprenører, 
som i sidste ende skal opføre 
byggerierne. 
 

hånden på kogepladen
gode relationer til trods må 
de lokale managere forud for 
hvert eneste projekt finde sig 
i at blive kigget tæt i kortene: 

er de rette medarbejdere med? 
har de de påkrævede kompe-
tencer? har de det nødvendige 
netværk? har de aftaler med 
de bedste entreprenører?
Kontrakten med manageren 
giver alle et incitament til at 
yde deres bedste for, at pro-
jektet lykkes som planlagt. ”vi 
skal helst være i samme båd 
som manageren og entrepre-
nøren”, forklarer Kresten dahl 
Juelner, senior partner hos 
spi. ”vi plejer at sige, at vores 
samarbejdspartnere skal have 
fingrene på kogepladen: går 
det godt, så skal det gå godt 
for alle, men også omvendt, 
går det skidt, så er det alle, der 
kommer til at lide et tab, ikke 
kun investorerne.” det betyder 
blandt andet, at nøglemedar-
bejdere hos den lokale manager 
selv skal have egen opsparing 
investeret i projektet. og sådan 
er det i øvrigt også i spi selv.
 

Krav om etik
i latinamerika er der generelt 
mindre fokus på arbejdsmiljø 
og arbejdstagerrettigheder, 
end der er herhjemme. men 
lærernes pension investe-
rer efter et etisk kodeks, og 
det kodeks skal de fonde, 
vi investerer igennem, også 
overholde. det er et krav. så da 
spi udvalgte sin lokale partner, 
blev der lagt vægt på, at det 
var en, som har tilsluttet sig 
principper om menneskeret-
tigheder, arbejdstagerrettig-
heder, miljø og anti-korruption, 
svarende til dem fn anbefaler.

 bygger boliger i

latiname rika

e t  t y P i s k 
L A t i n A m e r i k A n s k  P r o j e k t

2/3 af køberne er 

i alderen

20-40 år

Der er rigtig mAnge 
unge i den opstigende 

middelklasse.

en person i 

middelklassen i 

latinamerika lever 

mange steder under 

det, der er fattig-

domsgrænsen i usa.

2/3 af dem, der køber boliger i disse projekter,  

har så lav husstandsindkomst, at de kvalificerer 

til at modtage støtte af staten. De vil typisk være 

faglærte. støtten kan være et engangsbidrag eller  

det kan være et løbende tilskud til renterne på de 

lån, køberne skal optage.

60 % af køberne 

har en månedsløn, der 

svarer til 

350-650$ 
om måneden. 

en gennemsnitlig 

bolig er på 

50 m2

De fLeste købere 

har sparet op i mange 

år, inden de kan købe 

en bolig.

en gennemsnitlig 

bolig koster  

40.000 $

køberne betaler et indskud forud, typisk på 10 %  

så betaler de afdrag i klumper i takt med, at byg-

ningerne bliver opført. Den del er typisk på mellem 

10 og 30 %. De sidste 60-80 % betaler de af som et 

realkreditlån, mens de bor i boligen. 

et tyPisk boLigProjekt er PÅ 1.600  

lejligheder med plads til 3-4 personer i hver, så et 

boligprojekt betyder nye tidsvarende boliger til 

5-6.000 mennesker.

21



fra den 1. juli 2014 er mads peter thomsen 
ansat i en nyoprettet stilling som obligati-
onschef i lærernes pension.  

mads peter thomsen skal stå for at ud-
vikle obligationsområdet. opgaven har tidli-
gere været outsourcet til kapitalforvaltere, 
men outsourcing er blevet mindre attraktivt 
på dette felt, og det er der flere grunde til:

dels er obligationsområdet i lærernes 
pension helt naturligt vokset i takt med, at 
vores formue er vokset, og dermed er det 
blevet for dyrt at outsource opgaven. 

dels har markedet for obligationer ud-
viklet sig og er blevet mere komplekst med 

forskellige produkter og nye muligheder.  
det stiller nye krav, som lærernes pension 
skal kunne matche for at manøvrere bedst 
muligt.

endelig er der også i kølvandet på finans-
krisen kommet en række nye love og regler 
fra blandt andet eu, som afføder nye opga-
ver, som skal løses.

på spørgsmålet om, hvad han glæder sig 
mest til, svarer mads peter thomsen: “til at 
være med til at udvikle et område og skaffe 
et højere afkast af investeringerne.” “og til 
at kunne cykle på arbejde,” tilføjer han med 
et smil. n

ny obligationsChef

nAVn: MaDs PeTeR THOMsen

AlDer: 55 åR

uDDAnnelse: CanD. POliT. 1985

KOmmer frA: inDusTRiens PensiOn
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6.000 
alderspensionister 

efter første halvår af 2014 var 
der i lærernes pension lidt over 
6.000 alderspensionister. det er 
ikke mange ud af de ca. 130.000 
medlemmer, og det skyldes, at 
lærernes pension med sine 20 år 
stadig er et ungt selskab. antallet 
og andelen af alderspensionister 
vil stige i de næste mange år.

e-boks 
Jan. 2014

6
5
 %

e-boks 
sep. 2014

8
2
 %

mange flere 
lærere i 
e-boks 

i januar 2014 havde godt 65 % af alle 
medlemmer meldt sig til at modtage post 
fra lærernes pension i e-boks. i september 
2014 er tallet steget til ca. 82 %.

25.000  
log-ons 

fReM Til sluTningen af augusT 2014  

HaR DeR gODT 25.000 gange VæReT fORe-

TageT eT lOg in På VORes HjeMMesiDe.

2,2 mia. 
i indbetalinger
i første halvår blev der indbetalt 2.221 mio. kr. 
til lærernes pensionsordninger. det bringer 
lærernes pension tilbage på sporet efter 
lærerlockouten i foråret 2013, hvor lærerne 
ikke fik løn, og hvor der derfor heller ikke blev 
indbetalt noget til pension.

vidste du det?

 afkast  
i første 
HalVår på
7,7 % 
før skat

i De føRsTe seks MåneDeR 

af 2014 leVeReDe læReRnes 

PensiOn eT afkasT På 7,7 

PROCenT. DeT eR BlanDT De 

HøjesTe i BRanCHen. 

VeD ReDakTiOnens  

sluTning MiDT i sePTeMBeR 

VaR afkasTeT På 

10,1 %
Danske akTieR gaV 

19,2 %
DeT eR MeRe enD DeT Dan-

ske akTieMaRkeD geneRelT. 

sTaTsOBligaTiOneR gaV 

eT afkasT På 

13,3 %
næsten

5 % 
af lærernes pensions 

investeringer er i danske aktier. 

32 % 
ville ønsKe de 
havde sparet mere op 

penge- og pensionspanelet fik i 2012 fore-

taget en undersøgelse af privatøkonomien 

hos danskere, der inden for de foregående 

tre år var gået på efterløn eller folkepension. 

undersøgelsen viste, at 32 % fortrød, at de 

ikke sparede mere op eller tidligere begyndte 

at spare op til deres fremtidige pension.
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Kan du skimte 
dit otium?
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 reglerne er for arv og testamente. 

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

meLD Dig eLLer jer 
tiL PÅ vores HjemmesiDe 

LPPension.Dk 

efterår 2014

Kolding Torsdag den 23. oktober

fOrår 2015

Aarhus Torsdag den 29. januar

Køge Torsdag den 26. februar

Odense Torsdag den 5. marts 

Brug evt QR koden her

Bestil et informationsmøde
i arrangerer - vi informerer

overenskomstansatte medlemmer kan bestille et informationsmøde. vi 
kommer ud til din arbejdsplads eller kreds og fortæller om pensionsordningen. 
eneste krav er, at i er mindst 20 overenskomstansatte medlemmer til stede.  
et informationsmøde varer typisk to timer, og det koster ikke noget. 
 
på informationsmødet fortæller vi om,
• hvad du kan få udbetalt, når du går på pension
• hvordan din pensionsordning spiller sammen med fx efterlønnen
• hvordan du kan få hjælp, hvis du får problemer med helbredet 
• hvordan dine nærmeste er dækket, når du dør
• hvor du kan finde flere oplysninger om din pension
• og hvad du ellers måtte spørge om.

send en mail til anr@lppension.dk, hvis du vil arrangere et møde.


