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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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n o r ,  1 0  å r ,  4 .  k L a s s e

Om pension:
Når man er på pension, så er 
man hjemme og laver ingen 
ting. Man kan godt finde på  
at bowle. Når jeg bliver pensio-
nist, så vil jeg hænge ud med 
mine venner, spille spil – altså 
ikke computerspil ... det spiller 
man ikke, når man er gammel  
– så kort eller brætspil.Om pensionister:

En pensionist får ikke 
penge hver måned. de har 
sparet op, og så bruger 
man dem. Pensionister  
er hyggelige … man får  
lov til mange flere ting.
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der er så meget, man kan gøre For at være med tiL at skaBe en 

Bedre verden eLLer i det mindste Passe godt På den, vi Har. men 

Hvor Langt kan, viL og skaL man gå? og Hvem skaL Bestemme?
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Var dIN MoRgENKAffE 

fAIR TRAdE-
MæRKET?   

dU KAffEgRUMsET? 

BRUgER dU svANE -
MæRKET papIr 

PÅ dIT ARBEJdE, og  kørte dU I 

EL-BIL dERhEN?  
ER dIN sKJoRTE Af  

øKoLogIsK bomuld, 
og hvEM hAR EgENTLIg 

komposterEde

lavet 
dEn?

balance  Plantet i  Lærernes Pension 1996(luges løbende)
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d
er er så meget, man kan gøre for 
at være med til at skabe en bedre 
verden eller i det mindste passe godt 
på den, vi har. Men hvor langt kan, vil 

og skal man gå? og hvem skal bestemme?
det er det evigt aktuelle spørgsmål,  

Lærernes Pension står overfor, når vi rundt 
i hele verden investerer efterhånden mere 
end 92 mia. kroner for vores medlemmer. det 
primære mål er klart nok: vi skal investere 
dem, så vi sikrer, at der bliver flest mulig penge 
til medlemmernes alderdom. Men jo ikke for 
enhver pris. 

Dårlig smag
Mange steder bliver økonomiske overskud 
tilvejebragt på måder, så de fleste i danmark 
ville have en dårlig smag i munden over at få 
del i det. Bananen får en grim bismag, hvis den 
er produceret under hensynsløs udnyttelse 

af vores medmennesker eller af vores klodes 
resurser. Men hvor skal grænsen ligge?

Der er altid nuancer
de færreste i danmark mener, at børnearbejde 
er en acceptabel måde at skaffe sig overskud 
på. Men hvis man tænker sig, at børnene, som 
arbejder, er fra samfund, hvor det er nød-
vendigt for familiernes overlevelse, at børn 
arbejder - som det var mange steder i danmark 
for 100 år siden - hvis man tænker sig, at de 
arbejder under kontrollerede vilkår, med græn-
ser for, hvor meget de må arbejde, og hvad 
de må arbejde med, hvis man tænker sig, at 
de samtidig får ordentlig løn, sundhedstilbud 
og skoleundervisning – og hvis man endelig 
tænker sig, at de, hvis de ikke arbejdede her, 
ville blive henvist til at arbejde i sexindustrien. 
så ændrer billedet sig pludselig.

Den rette balance
Lærernes Pensions 141.000 medlemmer har 
næppe én opfattelse af, hvad der er en pas-
sende etisk standard, så vi forsøger at lægge 
os på den brede motorvej. vi følger linjerne i 
det omkringliggende samfund og alle love og 
direktiver. der vil være medlemmer, der synes, 
vi skal gå længere i indsatsen for en bedre 
verden, og andre der vil mene, at vi er lidt for 
skødesløse med deres sparepenge og ikke 
går langt nok for at sikre dem midler til deres 
alderdom.

verden udvikler sig hele tiden, og derfor bli-
ver etikken sendt til regelmæssig undersøgelse 
hos Lærernes Pensions Medlemsforum og 
bestyrelse hvert andet år. Læs i dette nummer 
om holdninger i Medlemsforum, om det etiske 
kodeks i aktion og om en Ngo’s mening om 
investorers ansvar for verdens gang. n

?ETIK
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1996
i 1996 udarbejder  

lærernes Pension et etisk 

kodeks for investeringerne. 

Medlems forum inddrages  

i arbejdet.

1997
i 1997 tages det nye  

etiske kodeks i brug. Det danner  

den dag i dag – i justeret form – 

stadig basis for håndteringen af 

etik i investeringerne.

1   Hvorfor er det vigtigt, at et pensions
selskab jævnligt debatterer etik?

fordi vi investerer i en masse virksomheder. 
hvis man gerne vil have et fornuftigt samfund, 
hvor tingene hænger fornuftigt sammen, 
er det vigtigt at have en holdning på mange 
områder: arbejdsvilkår, overenskomster og 
lignende. det oplagte er jo, at hvis man under-
støtter våbenproduktion, så fremmer man en 
udvikling i verden, som jeg i hvert fald ikke kan 
se er fornuftig.

Men der er en afvejning mellem at sikre 
sig så højt et afkast på pensionsmidlerne som 
overhovedet muligt og så samtidig også gøre 
det på en fornuftig måde.

2   Hvordan balancerer man de to ting 
op mod hinanden? 

det har jeg ikke det endelige svar på, men en 
eller anden balance skal man have. Lærernes 
Pension har nogle værktøjer som sikrer noget 
af det, men hvis man maler sig selv for meget 
op i et hjørne omkring investeringerne, så 
vil man jo – formodentlig – også få et noget 
mindre afkast. spørgsmålet er, om man er villig 
til at betale den pris. det tror jeg ikke, mange er 
villige til, når det kommer til stykket.

Men fornuftig balance, selvfølgelig.

3   Så ikke etik for enhver pris?
Ikke for enhver pris, nej. også fordi etik er 
forskelligt fra person til person og fra område 
til område. vi lærere er mangfoldige og har 
politiske holdninger fra venstre til højre.

4   Hvor vigtig er medlemsindflydelse 
på disse spørgsmål?

Meget vigtigt. Jeg har været i Medlemsforum 
næsten lige siden det startede, og vi bliver 
lyttet til og taget alvorligt, og nogle af de ideer 
som har været oppe at vende bliver efter-
følgende implementeret. Nogle af de første 
diskussioner, vi havde, var omkring bæredyg-
tighed, hvorvidt vi skulle investere i skov, for 
eksempel. det var et stort ønske i Medlems-
forum på det tidspunkt, og det har bestyrelsen 
lyttet til, så vi i dag har del investeringer inden 
for det område.

Bestyrelsen er ikke forpligtet til at rette sig 
efter, hvad vi siger. Men de lytter. n

En fornuftig balancE
Peter aLBrecHtsen har siddet i Medlemsforum vest i mange år  

og været med til at debattere etik lige så længe. [pan’sjo’n] talte  

med ham til medlemsforummøde i skanderborg den 30. august 2017

7
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står På Lærernes 
Pensions sortListe

178selskaber
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grøn
gul
rød

Vi HolDer øje meD  

VirkSomHeDerne 

hvis en virksomhed,  
Lærernes Pension har investeret i, 

ikke overholder vores etiske kodeks, 
mærker Ethix, Lærerens Pensions 

overvågningsselskab, den med  
et gult eller rødt lys.

gult lys 
betyder, at der er en mistanke  

om, at der sker systematiske og 
gentagne overtrædelser af kodekset. 

En virksomhed i gult lys 
holder vi øje med.

rødt lys 
betyder, at en officiel kilde  

har bekræftet, at der sker syste-
matiske og gentagne overtrædelser 

af kodekset, og at virksomheden  
ikke gør noget for at stoppe det. 

Aktier i en virksomhed, der er  
i rødt lys, bliver solgt.

[ TEMA ]

MEd et øjE  
på KlIMaEt

1   Hvorfor er det vigtigt, at et pensions
selskab jævnligt debatterer etik?

Af flere grunde. den ene er - hvis man ser 
på den klimamæssige synsvinkel - at vi som 
samfundsborgere har en forpligtelse til at 
bidrage til, at verden består.  hvis vi investerer 
uhensigtsmæssigt, risikerer vi, at vi ikke leve-
rer verden videre til vores børn og børnebørn på 
den rigtige måde.

den anden er, at vi måske får de bedste 
investeringer – som tidens ånd – hvis vi over-
holder sådan nogle etiske retningslinjer, også 
omkring klima, og at det faktisk vil give det 
bedste afkast for vores medlemmer.

2   Hvad er vigtigst  en god pension  
eller at opføre sig pænt?

det er svært. Jeg synes, det vægter højt, at vi 
opfører os ordentligt. Jeg har læst om green 

bonds, altså grønne obligationer, der samler 
sig om grønne investeringer. Jeg kunne 
foreslå, at vi havde en lille pulje med nogle 
klimavenlige investeringer eller etiske inve-
steringer, og at vi holder øje med, om ikke de 
også giver et ordentligt afkast. På den måde 
kan vi medvirke til, at den type investeringer 
bliver mere kendte.

3   er det medlemmerne eller de pro
fessionelle, der skal styre etikken? 

Når vi kommer dertil, at Medlemsforum teg-
ner nogle overordnede retningslinjer, så skal 
der nogle meget dygtige folk til at holde øje 
med, at alt foregår på den rigtige måde. de 
skal måske ikke en gang findes hos os selv, 
men vi skal samarbejde med nogle dygtige 
folk om at holde linjen.

Lærernes Pension har måske ikke økono-
mien til, at vi selv kan sætte det i gang, men 
vi kan samarbejde med andre pensionssel-
skaber og virksomheder.

vi skal selvfølgelig også passe på, at 
omkostningerne ikke bliver for høje, så vi skal 
gøre det klogt, sammen med andre, og i ak-
tivt ejerskab, som vi også har snakket om her 
i dag. det er ikke noget, man gør alene – det 
er noget man gør sammen med andre. n

ULLa de Boer er næstformand 

i Medlemsforum vest, og hun er 

nyvalgt ved valget i 2016. hun 

var med da Medlemsforum vest 

diskuterede etikken på mødet i 

skanderborg den 30. august 2017

ETIK

17 vErdensmål
På fN’s topmøde i New York i september 2015 
vedtog verdens ledere den hidtil mest ambitiøse 
udviklingsdagsorden, nemlig de 17 verdensmål. Må-
lene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 
2030 være 17 pejlemærker for en mere bæredygtig 
udvikling for jorden og de mennesker, der bor her.

[ TEMA ]
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krænkede  
indIanEre i 
usaETIK

FaKta
lærernes Pension solgte ni 

selskaber fra i juni 2017, da 

sortlisten blev opdateret. De 

havde da en samlet værdi  

på 128 mio. kroner.

Det er usædvanligt,  

at lærernes Pension sælger 

ni selskaber fra på en gang.

Det typiske er, at mellem to 

og fire selskaber må sælges 

fra, når sortlisten opdateres.

EksEMPEL

Implementering 
af Lærernes 

Pensions  
etiske kodeks

I juni 2017 opdaterede Lærernes Pension rutine-
mæssigt sin liste over selskaber, vi ikke vil investere 
i som følge af vores etiske kodeks. Ni selskaber blev 
tilføjet – alle selskaber, Lærernes Pension havde 
aktier i. sortlisten kom dermed op på at bestå af  
178 selskaber. Aktierne i de ni selskaber blev solgt. 

Flere årsager til frasalg
Årsagerne til frasalget var forskellige: noget handlede om våbenproduktion,  
noget om miljøhensyn og noget om arbejdsmiljø og sikkerhed. hele seks sel-
skaber blev solgt fra på grund af deres involvering i at bygge en olierørledning 
i UsA, dakota Access Pipeline. Ledningen skal føre råolie 1.900 km fra North 
dakota gennem south dakota og Iowa til Illinois.  

krænkelse af indianere
frasalget af de seks havde ikke noget med olieudvinding at gøre, men skyld-
tes overtrædelse af menneskerettigheder. den sidste del af rørføringen vil gå 
meget tæt på indianerreservatet standing Rock sioux. Indianerne protesterede 
imod rørføringen, fordi de mente, at den dels ville forurene reservatets drik-
kevand og dels ødelægge den indianske befolknings hellige begravelsespladser. 
desuden protesterede de imod, at regeringen havde tilladt rørføringen uden at 
inddrage reservatets beboere i beslutningen, noget den ellers efter amerikansk 
lovgivning og fN’s retningslinjer om beskyttelse af indfødte befolkningsgrupper 
er forpligtet til. 

Voldsomme protester
de lokale sioux indianere og tusindvis af sympatisører, blandt andet fra andre 
indianerstammer og miljøorganisationer, protesterede i månedsvis imod bygnin-
gen af rørledningen. Både kendte skuespillere og politiske koryfæer som Robert 
Kennedy Jr og Bernie sanders var blandt sympatisørerne. det er anslået, at der 
på et tidspunkt var 10.000 samlet for at protestere imod gennemførelsen af rør-
ledningen. Protesterne har flere gange ført til kampe mellem politi og aktivister. 

kodekset i anvendelse
”I særlig grad gælder, at Lærernes Pension ikke investerer i virksomheder: …. 
som via deres aktivitet understøtter krænkelser af menneskerettighederne.”  
sådan står der blandt andet i Lærernes Pensions etiske kodeks. og færdig-
bygningen af dakota Access Pipeline uden forudgående samtykke fra sioux 
indianere er en aktivitet, som krænker deres rettigheder som et oprindeligt  
folk. derfor havnede de implicerede selskaber på lærernes sortliste. n
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diaLog med kritikerne
Mellemfolkeligt Samvirke arbejder for menneskerettigheder i mere end 40 lande i verden som en 
del af det, der hedder Action Aid-føderationen. De arbejder på at støtte almindelige mennesker, 
ofte mennesker der lever i fattigdom, i selv at kæmpe for deres egne rettigheder. I foråret 2017 
undersøgte Mellemfolkeligt Samvirke danske pensionsselskabers forhold til menneskerettig-
hederne. [pan’sjo’n] undersøger her Mellemfolkeligt Samvirkes forhold til pensionsselskaber.
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Hvorfor interesserer I jer så meget  
for pensionsselskaber?
Mange af de virksomheder, som fx Lærernes 
Pension investerer i, er jo globale selskaber, 
som er til stede i de her fattige lande. hvor-
dan de virksomheder agerer, har en meget 
direkte indflydelse på de liv, der bliver levet ude 
omkring i verden. Når vi går til danske og euro-

pæiske politikere og til danske virksomheder og 
pensionsselskaber, så er det for at fremme et 
bedre liv for de mennesker derude. 

Men det er faktisk kun en ganske lille del 
af vores arbejde, som handler om at tale med 
pensionsselskaber om, hvordan man investe-
rer ansvarligt. det er bare sådan, at det, der 
foregår i danmark, også får opmærksomhed 
i danmark. det kan føre til den misforståelse, 
at vi primært beskæftiger os med, hvordan fx 
Lærernes Pension investerer. det er ikke tilfæl-
det, men vi sætter fokus på, hvilke virksomhe-
der, man investerer i. vi interesserer os for, om 
pensionsselskaberne stiller nogle menneske-
rettighedskrav til de virksomheder, og om de 
iværksætter en konsekvens, hvis virksomhe-
derne ser stort på menneskerettighederne. 

Men Lærernes Pension har jo netop  
et etisk kodeks for, hvad vi  
vil investere i. Det er vel godt?
Ja, men vi hører ustandseligt om virksomheder 
ude i verden, som nok har nogle pæne politik-
ker eller siger de rigtige ting til investorerne, 
men som reelt igen og igen ser stort på men-
neskerettigheder.

heldigvis er der rigtig mange organisationer, 
virksomheder og Ngo’er, som i dag arbejder 
sammen for bæredygtig udvikling og for men-
neskerettigheder. det er positivt, at så mange 
interesserer sig for at skabe en bedre verden. 
I den sammenhæng er det vigtigt for os, at 
vi går i dialog og er med til at skabe løsninger 
sammen med pensionsselskaberne.

Er det nyt, at I arbejder sammen  
med og ikke bare kritiserer  
virksomheder og investorer?
der er en klar tendens, om end den ikke er 
helt ny, til at vi arbejder mere sammen med 
virksomheder og er mindre bange for at gå 
i tæt dialog. og vi er heller ikke bange for at 
rose længere. det er mere nyt, at vi går ud og 
roser Mærsk eller Arla eller PfA Pension. det 
er noget, vi har ”holdt os for gode til” tidligere. 
Men vi prøver at sørge for, at der er en direkte 
dialog, for ellers ved vi, at misforståelser op-
står, og kritikken kan blive misforstået eller op-
fattet hårdere, end den er. vi har set selskaber, 
der i 2012, 2014 og 2017 er blevet kritiseret for 
den samme sag - for investeringer i det samme 

område - uden at de har ændret praksis. det 
var ikke onde hensigter, der lå bag virksomhe-
dens investeringer. de troede simpelthen ikke 
på, at der var noget galt. Men da vi kom ud over 
avisoverskrifterne og fik en direkte dialog og 
kunne dokumentere detaljeret, så forstod de, 
hvad der var kritisabelt, og så rykkede de. 

Ser I jer nu i højere grad som en  
allieret i investorernes arbejde med  
at føre deres kodeks ud i livet?
vi følger en udvikling. over de seneste 15 år har 
mange flere danske investorer og virksom-
heder lavet politikker for ansvarlig virksom-
hedsadfærd eller for ansvarlige investeringer, 
og der er flere, der også på direktørniveau 
stiller sig op og taler om det her. og de brænder 
for det, kan vi mærke. der vil vi meget gerne 
være en samarbejdspartner, og vi har også en 
del programmer klar til at hjælpe. det gør vi 
med en række danske pensionsselskaber og 
internationale virksomheder. vi har fx været 
med til at gøre Arla til prisvindere på deres 
menneskeretsrapporteringer, og vi har et 
tæt samarbejde med PfA Pension om deres 
indarbejdning af menneskerettigheder i deres 
investeringspolitik. 

det samarbejde er væsentligt, men der skal 
også være offentlig debat om de her ting. vi 
går på to ben og har dialoger med nærmest alle 
de store pensionsselskaber, og siger ikke nej til 
yderligere. 

hELdIgvIs  
ER dER RIgTIg MANgE  

oRgANIsATIoNER,  
vIRKsoMhEdER og Ngo’ER,  

soM I dAg 

ARBEJdER  
sAMMEN 

foR BæREdYgTIg  
UdvIKLINg og foR  

MENNEsKERETTIghEdER. 

troelS BørrilD, SeniorråDgiVer  
om anSVarlig VirkSomHeDSaDFærD HoS  

mellemFolkeligt SamVirke.

”
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Men I er også hårde kritikere. Det gør 
ondt på et selskab at blive kritiseret 
så hårdt i medierne. Modererer I jer 
nogensinde af den grund?
Ja, det gør vi. hvad journalisterne skriver, 
er journalisternes arbejde. Men det er klart 
noget, vi prøver at påvirke. for eksempel da vi 
havde lavet vores brancheanalyse af 15 danske 
pensionsselskaber sidste år, da ringede vi til 
Ritzau og bad dem om at ændre den over-
skrift, de havde lavet, fordi vi mente, at de 
strakte den meget længere, end hvad vores 
konklusioner indebar.

vi kan ikke ændre, hvordan medierne 
arbejder. vi så gerne, at de også ville bringe 
de konstruktive historier. Men vi må alle leve 
med, at medierne er der, og at de skarp-vink-
ler. Medierne er desuden den primære måde 
for Ngo’er at sørge for, at offentligheden 

får kendskab. det er et mål for os, at danske 
borgere hører om arbejdet for en bæredygtig 
udvikling i verden. det kan de også høre om, 
hvis fx pensionsselskaber inddrager deres 
medlemmer aktivt i arbejdet og udfordringer-
ne. vi oplever bare ikke, at det sker i særlig høj 
grad, men det er måske fordi, det ikke er dét, 
der når frem til medierne – og til os. 

Både investorer og Ngo’er må acceptere, 
at offentlig debat ikke er et onde, og vi kan 
være med til at kvalificere den ved fælles 
hjælp. det er en kernedel af vores rolle, og vi 
kan se, at det virker. vi får mange flere i tale, 
når vi går i medierne. vi prøver at lægge en 
kritisk konstruktiv, veldokumenteret linje, der 
er til at forstå, og som borgerne gider at læse 
om. og vi prøver altid at lægge en rimelig 
linje, og det vil vi blive ved med. 

Men I bruger medierne til at  
bane vejen for en dialog?
vi bruger medierne for at få offentlig debat. vi 
gør det for de mennesker ude i verden, som vi 
arbejder for, og fordi det ofte er vejen til at få 
den dialog, der reelt flytter på tingene. vi får ti 
gange så mange henvendelser fra virksomhe-
der, hvis vi lægger kritik i pressen, end hvis vi 
kun sender den direkte til selskabet. I en travl 
hverdag prioriterer de fleste virksomheder 
det, der er i offentlighedens lys. så hvis nogen 
ønsker mindre offentlig debat og mere direkte 
dialog, så skal der også leveres i den dialog. 
så længe det virker ti gange så godt at lave 
offentlig kritik, så er det den offentlige kritik, 
vi benytter. 

vi kan ikke, med det mandat vi har, bare 
have møder med pensionsselskaber og virk-
somheder bag lukkede døre og i dyb fortrolig-
hed og så blindt stole på, at det bliver omsat 
til god praksis, uden at vi behøver at informere 
offentligheden. 

vi må alle leve med en kritisk presse – den 
er her for at blive, og pilen peger jo også på os 
nogle gange.

Hvilket ansvar har man som  
investor for menneskerettigheder? 
Vi gør jo ikke noget ondt, vi sender 
bare pengene?
der er et formelt ansvar på forskellige ni-
veauer. for det første er der ansvaret for at 
leve op til det, som står i loven, og det som 
man har lovet medlemmerne. for det andet er 
det blevet meget klarere defineret i de inter-
nationale konventioner fra fN og oECd, hvad 
investorers konkrete ansvar er i forhold til 
menneskerettigheder, miljø og klima, og hvad 
investorerne konkret forventes at gøre. 

Hvad sker der, hvis man ikke gør, 
hvad der forventes?
Man kan blive indklaget for et klagenævn. Men 
der er i realiteten ikke de store sanktionsmu-
ligheder, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt. 
Man bliver ikke idømt bøder eller lignende. 
det ændrer sig måske på sigt, men nu og her 
skal man som selskab investere ansvarligt, 
fordi verden har brug for det - og flere og flere 
medlemmer forventer det. n

troeLs BørriLd
Cand.scient.soc.

seniorrådgiver, ansvarlig virksomheds-

adfærd, Mellemfolkeligt samvirke. 

Arbejdet i knap 10 år som konsulent 

for Nokia, volvo gruppen, Rockwool 

om ansvarlighed og bæredygtighed. 

deltager i Erhvervsministeriets 

arbejdsgruppe, som opdaterer sta-

tens vejledning til ansvarlige investe-

ringer for institutionelle investorer. 
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e
fter i nogle år at have kørt som et pilot-
projekt er hjælp ved langvarig sygdom 
nu blevet et fast tilbud til medlemmer af 
Lærernes Pension.

I samarbejde med falck healthcare tilbyder 
Lærernes Pension dig hjælp og støtte i dit syg-
domsforløb. formålet er, at du kan vende tilbage 
til et aktivt arbejds- og privatliv. 

Uafhængigt af kommune og arbejdsplads 
Kun du bestemmer, om du vil tage imod tilbuddet. 
det er et uafhængigt forløb, som kører side-
løben de med dit forløb på arbejdspladsen eller i 
kommunen. om du tager imod tilbuddet eller ej 

får ikke betydning for din tilkendelse af ydelser fra 
Lærernes Pension. 

Skræddersyet forløb og fast kontaktperson
dit forløb indledes med en samtale med en læge 
fra falck healthcare, som vurderer, hvilken hjælp 
og støtte der skal til, for at du kan vende tilbage 
til arbejdsmarkedet. Lægen har kompetencer 
inden for samspillet mellem arbejdsmiljø, sundhed 
og sygdom. du får selv indflydelse, så du kan til-
passe lægebesøg eller anden behandling. du får en 
fast kontaktperson fra falck healthcare. han eller 
hun iværksætter og koordinerer dit forløb. du kan 
kontakte din koordinator gennem hele forløbet. n

Få HjæLP,  
når dU er sygemeLdt

Er du sygemeldt, kan der være hjælp at hente gennem Lærernes Pension,  
både når det gælder fysiske og psykiske problemstillinger.

mere   

om Hjælpen
i et forløb med falck 
Health care vil du  
blive hjulpet af et 
team, der kan bestå af:

socialrådgiver
sygeplejerske
fysioterapeut
Psykolog 
speciallæge 

er det aktuelt for dig, 
så kontakt lærernes 
Pension på 70 21 61 32.



i 
respekt for at de ca. 2000 nye medlem-
mer vi fik i august, lige har fået et nyt job, 
nye klasser, nye kolleger og i det hele ta-
get har nok at forholde sig til, vil vi gerne 

introducere dem skridt for skridt til pension og 
ikke bare bombardere dem med ting, de skal 
tage stilling til her og nu,” forklarer susanne 
Bych, som er kommunikationskonsulent i 
Lærerens Pension. 
 
rådgivning og emailadresser
der er i første omgang fokus på to ting i den 
nye måde medlemmer bliver budt velkommen 
på. for det første bliver der fra start sendt et 
stærkt signal om, at det er muligt at få rådgiv-
ning, hvis man synes, det er svært. 

for det andet bliver medlemmerne opfor-
dret til at oplyse deres e-mailadresse. E-mail er 
nemlig en billig og effektiv måde for Lærernes 
Pension at yde relevant og rettidig rådgivning 
på, og de nye medlemmer behøver så ikke selv 
at gå og holde øje med, om der er noget, de bør 
forholde sig til og tage sig af.

tre budskaber og et opkald
første velkomst er et gammeldags og ultrakort 
papirbrev, som havner i postkassen. hvis 
medlemmet opgiver en e-mailadresse, foregår 
de øvrige kontakter elektronisk. hvis ikke, 
fortsætter vi ad papirvejen.

der er tre forskellige forhold, et nyt medlem 
skal tage stilling til, og de kommer altså nu i tre 
postgange. 

”vi ved godt, at de nye medlemmer har 
gode intentioner, men det kan være svært at 
nå, så vi sender en reminder. I sidste ende vil vi 
gerne være sikre på, at de har fået de ting at 
vide, som det er vigtigt for dem at vide,” siger 
susanne Bych, ”så hvis vi kan se, at medlem-
met ikke har reageret efter de tre henvendel-
ser, kontakter vi dem på telefonen.”

 

susanne Bych, er kom-
munikationskonsulent 
i Lærernes Pension. 

Mange nye lærere starter deres arbejde i august. dermed bliver 
de også medlemmer i Lærernes Pension. Én af de to ting kan 
godt gå ret ubemærket hen, og det er ikke svært at gætte 
hvilken. Men Lærernes Pension forsøger alligevel at tilkalde  
sig bare en lille del af opmærksomheden. og en lille del er nok.
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NYE MEdLEMMER  
hAR godE  
INTENTIoNER ,  
MEN RIgELIgT  
AT sE TIL.
SUSanne BycH

”
“ 



siden foråret 2017 er ca. 450 nye medlemmer blevet ringet op og 
budt velkommen til Lærernes Pension. det er medlemmer, som ikke 
har reageret på de skriftlige velkomstbreve, de har fået.

de bliver ringet op fordi, det er vigtigt at de ved, at de har en 
pensionsordning, og at det faktisk er en god del af deres løn, der 
bliver betalt ind her. det er en opringning, som så godt som alle er 
blevet rigtig glade for.

Vi vil ikke sælge noget
En af dem, der har ringet ud til mange nye medlemmer, er Christina 
B. dalsgaard, pensionsrådgiver fra Lærernes Pension. for hende har 
det været en god og sjov opgave, og det er sjældent, at hun er ble-
vet afvist, selv om det er sket og - selvfølgelig blevet respekteret.

”Typisk er den første reaktion, når jeg ringer, en lille skepsis,” 
fortæller Christina B. dalsgaard. ”folk skal lige sikre sig, at jeg ikke 
vil sælge dem noget. Men så snart de forstår, at de bliver kontaktet, 
fordi de er blevet medlem af Lærernes Pension, og at jeg gerne vil 
forklare dem om deres ordning, og høre om de har nogle spørgsmål, 
så vil de fleste gerne snakke.”

Ved ikke, de har fået en pensionsordning
Breve fra et pensionsselskab kan hurtigt blive overset i en travl 
hverdag. Mange af dem, der får et opkald, er derfor slet ikke blevet 
klar over, at de har fået en pensionsordning. de fleste, som ikke 
umiddelbart har interesseret sig for brevene fra pensionsselskabet, 
er unge mænd, som stort set intet ved om pension, men nu oplever 
den første kontakt med et pensionsselskab. de får til gengæld  
ret hurtigt interessen vakt, fortæller Christina B. dalsgaard.

En del af de unge kvinder, der bliver kontaktet, har bemærket,  
at de er blevet medlem, og de har også sat sig lidt ind i det, men  
er gået i stå og synes, det er rart at få lidt mere guidance.

gennembrud
”de bedste oplevelser er de gange, hvor jeg kan mærke, jeg bryder 
igennem og får vakt interessen, og de forstår, hvad det rent faktisk 
betyder for dem,” siger Christina B. dalsgaard.

Mere end  
450 nye 

medlemmer 
har fået et 
opkald fra 
lærernes 

pension i af-
tensåbnings-

tiden

Hensigten er 
ikke at sælge 
noget, give 

dårlig samvit-
tighed eller 

presse nogen 
til noget

Hensigten 
er at byde 

velkommen, 
tilbyde råd-
givning og 
høste en  

e-mailadresse

SÅDAN
g i v  o s  d i n  
e - m a i L a d r e s s e ,  
s å  v i  k a n 

•  give dig en bedre service 

•  kontakte dig hurtigt og billigt

•  sende dig direkte videre til det  

rigtige sted på hjemmesiden. Vupti!

•  tilbyde dig hyppigere og mere  

rettidig rådgivning

v i  L o v e r ,  a t

•  du kun får mails fra os, hvis du skal 

gøre noget eller tage stilling til noget

•  vi ikke vil sælge dig noget. Som ud-

gangspunkt har du en god pensions-

ordning. Hvis du fx er kommet sent i 

gang med at spare op eller har været 

på deltid i en række år, så kan vi godt 

finde på at anbefale dig at spare 

mere op. Men det er for din skyld  

– vi får ikke noget ud af det. 

 giv os din e-mailadresse på 
lppension.dk
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B
aggrunden er, at Karen Kofoed selv i 
mange år har arbejdet med kommu-
nikation i forskellige pensionsselska-
ber og har oplevet, hvordan kunder 

og medlemmer ikke kunne forstå pensio nen, 
og hvordan eksperterne ikke kunne forstå, at 
kunder ikke kunne forstå det. den forståelses-
kløft er hun klatret ned i og har – ud fra kundens 
perspektiv - undersøgt, hvorfor det hele er så 
svært at forstå.

Vi skal leve med, at det er svært
Pension er svært stof af grunde, som vi ikke 
kan lave om på. Pension indeholder et stort 
element af uforudsigelighed: ingen ved, 
hvordan livet ser ud om mange år, om man får 
brug for forsikringer, hvor længe man lever, 
etc. så værdien af en pensionsordning mærker 
man ikke lige nu og her. Man kan kun prøve at 
forestille sig den. 

desuden er pension stramt omslynget af  
et evigt voksende net af love og regler. Myn-
dighederne stiller omfattende krav, fordi et 
pensionsselskab forsikrer folks penge, og det 
betyder komplekse regler, som er vanskelige 
for de fleste at gennemskue.

dertil er der mange interesser på spil i den 
lovregulering, som fører til en jævn strøm af 
ændringer. 

”Når regeringen laver sit finanslovsfor-
slag, har de andre interesser end at forenkle 

pensionssystemet for brugerne”, 
forklarer Karen Kofoed. ”da man 
for et par år siden afviklede kapital-
pensionen, var formålet at få nogle 
penge i statskassen. det er et op-
lagt eksempel på lovændringer, der 
yderligere komplicerer pension og 
gør arbejdet med at kommunikere 
endnu vanskeligere.”

Endelig betyder det også noget, at kunder 
eller medlemmer ofte ikke selv har anskaffet 
sig deres ordning. 

”selv om alle, jeg har talt med, har været 
glade for at have en obligatorisk pensions-
ordning, så springer man jo en fase over. Man 
har ikke selv startet med at engagere sig i at 
afdække sit behov og undersøge, hvordan man 
får det, der passer en bedst. det gør man, hvis 
man fx skal købe en bil eller en opvaskema-
skine.”

meget er bedre, men ikke godt nok
Branchen kommunikerer i dag i et enkelt 
og forståeligt sprog, og digitaliseringen har 
betydet, at kunderne ikke længere får tilsendt 
tykke kuverter med tæt beskrevne sider. Al-
ligevel virker det ikke.

”Mine undersøgelser viser, at kunder og 
medlemmer gerne vil tage ansvar for deres 
pension og ønsker at være trygge og sikre, men 
at de stadig oplever kommunikationen som 

uoverskuelig og uoverkommelig. 
En kvinde viste mig et ti siders 
brev, hun havde modtaget. hun 
havde læst det flere gange, men 
det eneste, hun blev klar over, var, 
at dette her var vigtigt. hvorfor 
det var vigtigt, og hvad hun nu 
skulle gøre, anede hun ikke.” 

Selskaberne har ansvaret
Karen Kofoed mener, at ansvaret for at gøre 
medlemmer og kunder ordentligt informerede 
og trygge ligger hos pensionsselskaberne. hen-
des opfordring til selskaberne er, at de forsøger 
at trække medlemmer og kunder tættere til sig 
og åbner mulighed for en relation, så medlem-
mer og kunder ikke skal sidde med en oplevelse 
af, at selskabet vender dem ryggen.

”Afsender er ekspert, så afsender har an-
svaret. selskaberne må tage på sig at skræve 
over alle de særlige vilkår med uforudsigelig-
hed og kompleksitet og så videre og så møde 
medlemmer og kunder, hvor de er.” 

Du er ikke dum
skulle hun give et råd til kunder og medlem-
mer, ville det være, at man ikke bare skal lukke 
øjnene. vil man helst ikke selv have noget med 
det at gøre, skal man for sin egen skyld som 
minimum sikre sig, at nogen tager sig ordent-
ligt af ens pensionsforhold. og så skal man 

de fleste er meget lidt interesseret i kommunikation fra et 
pensionsselskab. Nogle interesserer sig lidt mere. Men få 
interesserer sig så intenst for det som cand. comm. Karen 
Kofoed. hun har igennem de seneste år gennemført et 
forskningsprojekt i pensionsselskabers kommunikation. 

Cand. comm. Karen 
Kofoed har i flere år 
forsket i, hvordan 
kommunikation fra 
et pensionsselskab 
bliver modtaget af helt 
almindelige mennesker.

sPArer
du nok op?

log dig ind og  
tag et pensionstjek på  

lppension.dk

under luppen
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lade være med at føle sig dum: ”Man hører, 
at man bare skal bruge 20 minutter eller den 
time, der er i overskud, når vi går til vintertid. 
Men det er ikke muligt at forstå pension på 
20 minutter. hvis du synes, det er svært, så 
kontakt dit pensionsselskab med god sam-
vittighed. der er ingen dumme spørgsmål. 
Insistér på at forstå. Mig bekendt er der ikke 
en grænse for, hvor mange gange man må 
ringe til sit selskab, og det skal man udnytte. 
det har man krav på,” siger Karen Kofoed. n

læS 
om  

læReRnes 

PensiOns 
VelkOMsT 

Til nye 
MeDleMMeR 

siDe 14

NÅR REgERINgEN  
LAvER sIT fINANs-
LovsfoRsLAg,  
hAR dE ANdRE  
INTEREssER ENd  
AT foRENKLE  
PENsIoNssYsTEMET 
foR BRUgERNE
karen koFoeD

”



I n d b e t a l I n g e r 

4.834 mio. kroner af indbetalingerne i 2016 stammede fra løben-

de indbetalinger. 265 mio. kroner stammede fra engangsind-

betalinger, på lærerPensioner, på PlusPensioner eller som 

overførsler fra andre pensionsselskaber, når medlemmer 

vælger at samle deres pensioner i lærernes Pension. 

U d b e t a l I n g e r 
Der blev i 2016 udbetalt 1.028 mio. kroner i pensions-

ydelser, hvoraf 358 mio. kroner var såkaldt tilbagekøb. 

Det er penge, som enten er udbetalt til medlemmer, som 

ikke længere indbetaler til deres ordning her, og hvis opspa-

ring er så lille, at de kan få den udbetalt, eller medlemmer, der 

har flyttet job til en anden branche med en pensionsordning i et 

andet selskab, og som nu ønsker at samle deres pensioner dér. 

OmkOstnInger 
i første halvår af 2017 blev omkostningsprocen-

ten 1,1% af indbetalingerne. i første halvår af 

2016 var den 1,2%. lærernes Pensions omkost-

ningsniveau er stadig et af de laveste i branchen.

aktIver 

lærernes Pensions samlede 

aktiver var på over 92 mia. 

kroner ved udgangen af 

første halvår 2017

tIl tal-nørderne 

Husk, at du altid kan finde årsrapporter og halv-

årsrapporter på vores hjemmeside, lppension.dk, 

hvis du er særligt interesseret i tallene bag. 

 Årsrapport 2016
Årsregnskab for det 24. regnskabsÅr

afkast

Afkastet af aktiverne var i 2016 på 11,3% før  

pensionsafkastskat. det er et stykke over 

branche gennemsnittet på 7,5%. Afkastet for 

første halvår af 2017 blev på 2,9 % før skat. I 

de seneste 10 år har det gennemsnitlige afkast 

været på 5,9%. finanskrisen trækker stadig ned i 

det regnskab; i 2008 fik Lærernes Pension nem-

lig et negativt afkast – altså et tab – på 11,0%. 

92 
mia.  

kroner

AfKAsTET foR 
føRsTE hALvÅR 
Af 2017 BLEv PÅ  

2,9 %  

føR sKAT
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klima og miljø 
 venligt byggeri
Beboerne vil kunne boltre sig 
på et attraktivt udeareal, hvor 
regnbede og gårdarealer også 
er anlagt som en klimatilpas-
ning, som kan opsamle og 
forsinke udledningen af store 
vandmængder fra skybrud.

lejligheder til alle  
 med udsigt og altaner
fra alle ejendommens lejlig-
heder kan man nyde udsigten 
over det grønne gårdområde og 
åen, når den bliver fritlagt. Alle 
lejligheder har store solvendte 
altaner mod gårdarealet. Boli-

gerne er af forskellig størrelse, 
så her kan både familier, enlige 
og studerende, der vil dele en 
lejlighed, finde et hjem. 

åbent hus for medlemmer
vi forventer, at de første 
lejligheder er klar til indflytning 
fra den 15. april 2018, men 
du kan komme ind at se to 
prøvelejligheder, som er klar til 
fremvisning allerede søndag 
den 29. oktober klokken 11:00. 
det foregår på dag hammar-
skjølds gade 2 B. dette åbent 
hus-arrangement er kun for 
medlemmer og børn af med-
lemmer. derefter er der åbent 

hus for alle interesserede hver 
søndag.

en investering på mere 
end 300 mio. kroner
Aalborg er en by i vækst og 
udvikling, og det har gjort 
investeringen attraktiv for 
Lærernes Pension.

”Når vi bygger udlejnings-
ejendomme, så skal høj 
kvali tet i byggeriet, attraktiv 
beliggenhed og et godt afkast 
gå op i en højere enhed, og 
det lever dette projekt op til,” 
siger finansdirektør i Lærer-
nes Pension, henrik Walther 
Mogensen. n

dig og din pension

I det gamle godsbaneområde i Aalborg bygger Lærernes 
Pension 200 nye udlejningsboliger. Boligerne ligger tæt på 
grønne områder og - på lidt længere sigt - en fritlagt østerå. 

Østeråparken 

ForTrinsrET
Medlemmer af lærernes 
Pension har som altid 
fortrinsret til lejlighederne i 
otte dage fra 29. oktober til 
og med 5. november.

Børn af medlemmer har også 
en fortrinsret til samtlige 
lærernes Pensions boliger. 
Børn af medlemmer har dog 
2. prioritet i forhold til med-
lemmer – men altså fortrin i 
forhold til helt udefra kom-
mende, der gerne vil leje.

Nyt
ByggerI IAalborg

F a k t a
200 BoLiger 

2- og 3-værelses 

fra 40 m2 til 95 m2

altaner på 6 - 8 m2

Terrasser til stue-

lejligheder på ca. 12 m2 

Hjemmeside:  

se billeder, plantegninger  

og priser på  

østeråparken.dk

Følg med i byggeriet:  

følg lærernes  

Pension på facebook  

& instagram 

19



L
ærernes Pension investerer ikke kun i 
udlejningsejendomme i danmark.  
gennem Ardstone Residential 
Partners ejendomsfond er vi med til 

at bygge ”affordable housing,” boliger til over-
kommelige priser, i områderne omkring dublin. 

Byggeriet i Irland er ikke udlejningsboli-
ger, som Lærernes Pensions boligbyggerier i 
danmark. disse irske boliger bliver bygget for 
at blive solgt som ejerboliger. Planen er, at der i 
alt skal bygges ca. 2.500 boliger. de bliver byg-
get i etaper sådan, at når de første boliger er 
solgt, går byggeriet af de næste i gang. 

Vækst kræver boliger
der er et stort boligunderskud i dublin-om-
rådet. Man regner med, at der mangler cirka 
20.000 boliger på nuværende tidspunkt, og at 

overkommelige 
boliger i irland
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efterspørgslen vil stige med ca. 13.500 boliger 
om året, hvis den forventede vækst bliver 
realiseret. det behov opstår, fordi dublin, som 
resten af Irland, blev hårdt ramt af finanskrisen 
og derfor gerne nu vil tiltrække store virksom-
heder. det kan kun lykkes, hvis der eksisterer 
passende, tidsvarende boliger, som virksom-
hedernes medarbejdere finder det attraktivt 
at bo i.

Boliger som varmt brød 
I maj 2017 var tre prøvehuse bygget færdige 
i et af byggeprojekterne, og klar til at blive 
vist frem. I juni blev 27 lejligheder sat til salg. 
Klokken 9:00 blev salget åbnet. Klokken 11:00 
blev man klar, over at der godt kunne sælges 
flere i første omgang, så yderlige 17 boliger blev 
udbudt til salg. da klokken var 15:00 den dag, 

var 36 boliger solgt. I midten af september 
var der i alt solgt 66 boliger. de er nu ved at 
blive bygget færdige og står klar til indflyt-
ning til december. 

Hjælp til førstegangskøbere
Boligerne retter sig mod almindelige mel-
lemindkomster. den irske stat giver særligt 
favorable vilkår til førstegangskøbere, sådan 
at de kan nøjes med selv at have sparet helt 
ned til 5 % af købsprisen sammen. det gør 
staten for at understøtte, at førstegangs-
købere – typiske yngre mennesker, som er 
strandet i deres forældres kælderværelse 
eller i et ungdomsbofællesskab – kan komme 
ind på boligmarkedet.  n

vinden suser og vingerne svinger. det tyske 
havvindmølleprojekt veja Mate, som Lærer-
nes Pension har investeret ca. 160 mio. kro-
ner i, har mildt sagt fået en flyvende start. 
havvindmølleprojektet blev påbegyndt i 
april 2016, og opførelsen af vindmøllerne 
ikke bare fulgte planen, men var flere måne-
der forud. det var projekteret til at være klar 
i slutningen af 2017, men var allerede i drift i 
maj 2017 – syv måneder før planlagt.

Indtjeningen følger samme positive 
linje: allerede i august 2017 havde havvind-
møllerne indtjent 90 mio. euro før skat. 

”vi har aldrig før oplevet, at et projekt 
er kommet fra start så meget før tid,” siger 
finansdirektør i Lærernes Pension, henrik 
Walther Mogensen. ”det kommer til at få 
en yderst positiv betydning for det afkast, 
vi kan forvente os af investeringen.” n

tyvstart For grøn  
energi i nordsøen

nAvnET 
Veja Mate betyder vindens 

moder og stammer fra gam-

mel lettisk mytologi. Veja 

Mate var vindens gudinde, 

hun som kontrollerer vejret.
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fæRRE  
PÅ føRTIds-
PENsIoN  
betyder færre på invalidepension

siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte 
i kraft 1. januar 2013, er det blevet vanskeligere, 
at få tilkendt offentlig førtidspension. det har 
direkte betydning for Lærernes Pensions medlem-
mers mulighed for at få tilkendt invalidepension via 
LærerPension 08. Tilkendelse af invalidepension er 
nemlig betinget af, at medlemmet har fået tilkendt 
førtidspension fra det offentlige. 

kommuner kræver ændringer
Antallet af tilkendte førtidspensioner faldt brat 
umiddelbart efter reformen, og selv om antallet 
nu er stigende, er der opstået stærk kritik fra flere 
af landets kommuner, som ønsker lovgivningen 
ændret. Kommunerne mener, lovgivningen er for 
stram og bliver fortolket for forskelligt fra kommune 
til kommune.

Følger udviklingen
Lærernes Pension ændrer ikke lige nu ved de tilken-
delseskriterier, der i dag gælder for, at medlemmer 
kan få udbetalt invalidepension fra LærerPensionen, 
men overvåger udviklingen på området nøje. 

”det hele er lidt nervøst, og ingen ved rigtigt, 
hvad der kommer til at ske.” siger ansvarshavende 
aktuar i Lærernes Pension, Jesper Brohus.

mange får midlertidig  
invalidepension og børnepension
I den – ofte lange – periode der kan gå, imens det 
bliver afklaret, om man kan få førtidspension eller 
ej, kan medlemmer af Lærernes Pension få en mid-
lertidig invalidepension, der består af halv invalide-
pension og fuld børnepension til børn under 21 år. 
Antallet af medlemmer, der modtager midlertidig 
invalidepension, er steget i takt med, at den tid, der 
går med at behandle en ansøgning om førtidspen-
sion, er blevet længere.

Obs
orientering om ny lov, der forebygger  
hvidvask og finansiering af terror  

Det betyder loven for dig
den ny lov kommer ikke til at betyde noget for dig, der hver måned får 
penge ind på din LærerPension via din arbejdsgiver. Men kommer du med 
et større beløb, som du vil sætte ind på en pensionsopsparing, så kan det 
være, at du bliver bedt om at bekræfte din identitet ved at indsende legi-
timation, og at vi beder om dokumentation for, hvor pengene kommer fra. 
det er der faktisk ikke noget nyt i. Allerede i dag er vi opmærksomme på 
atypiske overførsler, og den opmærksomhed vil vi skærpe efter den nye lov.   

alle nye medlemmer skal informeres
Et vigtigt punkt i den nye hvidvasklov er, at vi skal informere alle nye med-
lemmer om, hvad de kan blive mødt af fra os. Udover, at du i særlige situa-
tioner, kan blive bedt om at indsende legitimation og dokumentere, hvor 
pengene kommer fra, så er der også et par andre ting du skal orienteres om:  

•  hvis vi får mistanke om, at der kan være tale om hvidvask, så skal vi give 
rette myndighederne besked om det

•  den nye lov medfører, at vi skal indsamle, behandle og opbevare oplys-
ninger om medlemmerne. Alle oplysninger bliver selvfølgelig opbevaret i 
henhold til de krav, som loven fastlægger.

oriEnTEring 

oM ny lov

Hen over sommeren 
er en ny lov trådt i 
kraft – hvidvaskloven. 
Den skal forebygge 
hvidvask af penge og 
finansiering af terror. 
loven gælder for alle 
finansielle virksom
heder, og dermed også 
lærernes pension. 
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husk, at bruge den ekstra time du får, når vi går over til vintertid søndag den  
29. ok tober, på at give din pension lidt kærlig opmærksomhed. vi er klar ved tele fo n - 
er  ne mellem klokken 11.00 og kl. 14.00, til at svare på stort og småt om din pension.

lærerne benytter lejligheden
det er fjerde år i træk, at hele pensionsbranchen forsøger at bruge dagen til at sætte 
fokus på pensionsopsparing. Lærernes Pension har tidligere fået den bedste respons 
fra sine medlemmer. Rigtig mange lærere har nemlig benyttet lejligheden til at ringe 
ind på en søndag og stille spørgsmål om pension. 

Vil du ikke bruge en time, så brug fem minutter.  
Det kan være, det er nok
Log dig ind på lppension.dk med dit NemId og 
•  se, hvad du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension
•  saml dine små klat-pensioner
•  tag et pensionstjek
•  se, hvor mange renter du har fået på din pension
•  eller andet.

Pssst …  
PÅ vEJ PÅ  
PENsIoN?
Kommende folkepensionister får ikke længere et brev om, at 
de skal huske at søge folkepension.

du skal søge om folkepension digitalt via borger.dk, og du 
skal gøre det måneden inden, du når din folkepensionsalder.

har du ikke digital adgang, kan du søge folkepension i 
Borgerservice i din kommune. Er du blevet folkepensionist 
efter 1. september 2017, kan du få folkepension med tilbage-
virkende kraft op til fem måneder, efter du nåede folke-
pensionsalderen, hvis du ikke fik søgt om folkepension i tide.

brUg en tIme På  
søndag

– EN TIME AF DIT LIV

Husk  at søge omFOLkEPENsION

B o r g e r . d k

fem
mInUtter 
kan være 

nOk!

vi ringEr TilbAgE
Hvis du ringer, men ikke 
kommer igennem inden for 
åbningstiden, fordi vi har 
travlt ved telefonerne, skal 
du ikke fortvivle. Vi ringer 
tilbage til alle, der har 
ringet – du kommer bare til 
at tale med os efter søndag 
klokken 14:00.
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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. 3 timer. Efter mødet serverer vi 
middag. du er velkommen til at tage en ledsager med.

der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du 
forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. 

gratis!

gratis!

meLd dig eLLer jer 
tiL På vores Hjemmeside 

LPPension.dk 

seniormøder

aalborg 
26. oktober 2017 kl. 16.30

københavn  
23. januar 2018 kl. 16.30

roskilde 
30. januar 2018 kl. 16.30

Viborg 
1. marts 2018 kl. 16.30 

Fredericia 
22. marts 2018 kl. 16.30

Brug evt Qr koden her

meLd dig eLLer jer 
tiL På vores Hjemmeside 

LPPension.dk 

inFormationsmøder

Hellerup  
27. februar 2018  
kl. 16.30 til 18.30

aalborg  
6. marts 2018  

kl. 16.30 til 18.30

randers 
7. marts 2018 

kl. 16.30 til 18.30

aarhus 
21. marts 2018  

kl. 16.30 til 18.30

roskilde 
22. marts 2018 

 kl. 16.30 til 18.30

Brug evt Qr koden her


