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Medlemstilfredshedsundersøgelse



Tillid og tilfredshed,  og forbedring på alle parametre

 75% er tilfredse, 3% er utilfredse. Tilfredsheden er steget, utilfredsheden er faldet

 85% har tillid, 3% har ikke tillid

 Flere mener, at den information, de får, er relevant og nem at forstå

 Flere mener, at de véd, hvor de kan få information om deres pension, og at det af 
materialet tydeligt fremgår, hvad de skal gøre

 Flere er enige i, at de har overblik over deres pensionsordning, og at de véd, hvad 
de får, når de går på pension

 57% var tilfredse med Medlemsservice, 3% utilfredse

 8% er i høj eller meget højt grad risikovillige, 47% i mindre grad eller slet ikke



Vejrudsigten….blæser det op til storm



”This is not the end. It is not even the 

beginning of the end. But it is, perhaps, the 

end of the beginning.”

Winston Churchill, November 1942



Europa, verdensøkonomiens syge mand?

 The bad news

 Høje gældsniveauer, især i Sydeuropa

 Manglende vilje til reformer (pensionssystemer, arbejdsmarkeder etc.) i flere 
lande

 Meget svag vækst, Italien har ikke haft vækst i over 10 år, bl.a. pga. massivt 
tab af konkurrenceevne

 …meget svært at få gang i væksten trods ekspansiv pengepolitik, når 
finanspolitikken og valutakurspolitikken er i lås 

 Grækenland er bare ”en lille fisk”, det er Frankrig, der er det store problem!

 The good news

 Letterne, islændingene, irerne, portugiserne, spanierne (og i sin tid finnerne) 
tog ”den kolde tyrker” og kom eller kommer igennem

 Der er trods alt en svagt stigende vækst i Euro-området (1,5% i 2015 og 1,6% 
i 2016 i forhold til 0,9% i 2014, iflg. IMF)

 Den svage Euro og deraf følgende konkurrenceevneforbedring burde skubbe 
på væksten



Hvad gjorde vi så i Danmark? - opsummering

 Så det tog 15 år at bringe Danmark tilbage på sporet……

 ……og vi havde muligheden for at devaluere kronen

 Vi var også begunstiget af:

 et velfungerende - ukorrupt - demokrati, hvor politikerne turde træffe ubehagelige 
beslutninger og med tradition for konsensus

 en befolkning, som havde erkendt, at der måtte ske noget drastisk (Heinesens tale om, at 
vi kunne se afgrunden)

 et stærkt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, herunder en fælles forståelse af 
problemerne og deres omfang (Fælleserklæringen fra 1987)

 et fleksibelt arbejdsmarked understøttet af en aktiv arbejdsmarkedspolitik



Og i resten af verden

 USA er tilbage på vækstsporet med en forventet vækst i 2015 og 2016 på 2½-
3%, men der er fortsat store strukturelle problemer

 Kina er fyldt med ”reale” bobler, dvs. – formentlig – overvurderede ejendomspriser 
og aktiekurser, og væksten er på vej ned (6,3% i 2016 ift. 7,4% i 2014, jf. IMF)

 Emerging Markets er kraftigt påvirket af den lave vækst i de udviklede økonomier, 
Rusland og Brasilien kører ”baglæns” og Sydafrika ”hænger i bremsen”

 …Japan er efter 20 års stagnation glemt og landet betyder kun lidt i 
verdensøkonomien (5-7%), men her er væksten endnu lavere end i Euro-landene



Har vi ikke set det før!



Lille Danmark

 ”Ministre forgår, embedsmænd består”

 Skiftende regeringer og Nationalbanken har styr på tingene, men fokus på, at 
finanspolitikken ikke er for løs, fordi arbejdsmarkedet er ved at stramme til

 Vækst omkring 2% p.a. i 2015-17, jf. Nationalbanken, fortsat faldende ledighed

 Det unævnelige: Skulle kronen revalueres?

 Overophedet boligmarked i de større byer, jf. avisudklippet, men 
privatøkonomierne synes at kunne klare fald i ejendomspriserne



…og hvad betyder det for pensionerne?

 Flotte afkast, omkring 80% siden bunden i foråret 2009

 …men med meget lave (real)renter og høje – for høje? – aktiekurser, hvor skal 
afkastet så komme fra?

 Risikospredning, mere i alternative investeringer (fast ejendom, skov, vindmøller, 
andre energiprojekter etc.) 

 Meget gunstig reservesituation, så derfor formentlig gode depotrenter de 
kommende år (og 6,5% i 2015)

 Skal der tages mere risiko?



Pensionskommissionen



Øh……, én delrapport og så var det slut!

 At pensionssystemet grundlæggende er velfungerende og giver en god 
dækningsgrad, især for lavindkomstgrupper (over 100% for nederste 
indkomstdecil)

 At udbetalingerne fra arbejdsmarkedspensionerne først om 20 år vil overhale 
udbetalingerne fra offentlige pensioner

 At samspilsproblemerne, reglerne for samspillet mellem private og offentlige 
pensioner, er betydelige og hæmmer incitamentet til pensionsopsparing (især for 
lavindkomstgrupper) og tillige skaber et kompliceret pensionssystem

 At det komplicerede system udgør en fare for, at den enkelte ikke får en optimal 
pensionsopsparing og dermed pensionsindkomst

 At restgruppeproblematikken er meget begrænset – under 10% af de 34-59 årige 
er uden pensionsindbetalinger (ledige, førtidspensionister, selvstændige mv.).

 At Tilbagetrækningsreformen fra 2011 sikrer bæredygtige offentlige finanser 
fremadrettet (hvis den bliver efterlevet politisk!)



Det uløselige problem

• Høje ”sammensatte marginalprocenter” hæmmer incitamentet til 

pensionsopsparing

• En afhjælpning vil kræve udstrækning af aftrapningen og dermed have 

fordelingspolitiske konsekvenser, så det er et uløseligt problem

• Den samme politiker, som i Morgenradioavisen harcelerer over, at det ikke kan 

betale sig at spare op til pension, er i TV-avisen om aftenen for at sige, at det er 

urimeligt, at de rige skal have offentlige ydelser!



Pensionsordningen 2016
 Baggrunden

 Nye medlemmer per 1. januar 2016

 Eksisterende medlemmer 



Nye medlemmer 
 Ratepension - 1/6 af indbetalingen 

 Børnepension ved midlertidig pension (MIP’en)



Eksisterende medlemmer
 Tilbydes ratepension

 Til- og fravalgsmulighed på hjemmesiden

 Børnepension:

 Tilføjes ved midlertidig pension (MIP’en) og halv invalidepension 

 Ensretning til alder 21 år for alle

 Fjernes ved alderspensionering



EN KORT GUIDE 

TIL ET LANGT LIV

Henning Kirk

Forfatter, læge dr.med.

Lærernes Pension

Nyborg 10. nov. 2015



LEVETIDEN VOKSER

OG VOKSER



1946-ÅRGANGEN

- DEN HIDTIL STØRSTE

Hidtidige overlevelse

1946 (0 år) 96.000

1956 (10 år) 91.000

1966 (20 år) 90.000

1976 (30 år) 89.000

1986 (40 år) 88.000

1996 (50 år) 86.000

2006 (60 år) 81.000

Prognose 2015

2016 (70 år) 72.000

2026 (80 år) 55.000

2036 (90 år) 25.000

2046 (100 år) 2.500



SIGNALEMENT AF 

NYE ÆLDREGENERATIONER

Biologisk-medicinsk

• Mindre fysisk slid

• Færre ”ar” efter 

infektioner

• Flere fysisk aktive

• Færre rygere

• Mere stressede?

Socialt og kulturelt

• Bedre uddannede

• Bedre økonomi, 

boliger osv.

• Bedre netværk

• Mere kognitiv stim.

• Færre fordomme



ALDERDOMMENS HISTORIE



HVAD BETYDER ALDEREN?

- Alderen er aldrig primær årsag til problemer

- Ingen sygdomme skyldes alder

- Alderen i sig selv er ikke noget problem,

men alderen kan forværre et givet problem 
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HJERNEN

- dit livslange byggeprojekt



MEMORY SPIL VS. ERFARING



INDLÆRING, HUKOMMELSE

- OG FØLELSER



LILLEHJERNEN

• Automatpilot

• Timer

• Revisor



TO HALVE 

- BEDRE END EN HEL?



MOTION STYRKER HJERNEN

• Bedre blodforsyning

• Bedre stresskontrol

• Produktion af 

nervestyrkende stoffer

• Styrket selvværd



NATTESØVN

OG HJERNEVASK



DU SOVER 

- HJERNEN ARBEJDER



SENIORKOMPETENCER



SENIORKOMPETENCER

• Viden

• Håndelag

• Erfaring

• Ekspertise

• Overblik

• Sprog og 
kommunikation

• Empati

- men lidt langsommere



Statsautoriseret

alderisme?



HJERNEN ER VILD MED 

SPROG

• Tosprogede får en 

skarp hjerne



MUSIKKEN GØR NOGET

VED HJERNEN



LATTEREN LÆNGE LEVE



HOLD HJERNEN SKARP

•Vær fysisk aktiv (min. 1/2 time om dagen)

•Sørg for minimum 6 timers god nattesøvn

•Vedligehold håndelag og fingerfærdighed

•Vær aktiv med sprog og tænkning (læse, lytte, tale og skrive)

•Lær eller genopfrisk et fremmedsprog (eller flere!)

•Spil bridge, skak og computerspil

•Træf nye mennesker – også nogen med andre meninger

•Vær sammen med små og store børn – leg og latter

•Lyt til musik, spil selv – og syng

•Bevar nysgerrigheden



ALDERSGRÆNSER?



USE IT – OR LOSE IT!



Frokost



Falck Healthcare
 Baggrunden

 Formål

 Nedbringe antallet af medlemmer på varig invalidepension

 Nedbringe den tid, medlemmet modtager invalidepension

 Øge livskvaliteten for den enkelte

 Projektet har kørt fra efteråret 2013 til forår 2015

 Status i sommeren 2015



Projektet udvides
 Medlemmer af Lærernes Pension med en invalidepension tilknyttet ordningen og:

 om er sygemeldte og i fare for at blive sagt op eller

 har haft gentagne sygemeldinger med samme problemstilling eller

 har en længerevarende sygemelding og

 har brug for hjælp til at blive på arbejdsmarkedet

 Ingen begrænsninger ift diagnosen

 Fokusgruppe udpeget i de to medlemsfora

 Rulles ud i fokusgruppens område via TR

 Informationsmateriale til TR

 Informationsmateriale til det enkelte medlem

 Informationsmateriale til vores samarbejdsparer i de faglige organisationer

 Projektet løber til 30 har været igennem et forløb eller 2016 ud



Kan det betale sig at spare op?

Modregning i offentlige ydelser









Hvad handler det om?

 Pensionskomiteen er nedlagt

 Ny regering varsler ny lovgivning

 Forsikring og Pension kæmper for gennemsigtighed og retfærdighed

 Incitamentet til at få folk til at spare op forsvinder

 Folk spørger sig selv ”kan det betale sig at spare op?” 

 Folkepensionens grundbeløb er ikke afhængig af pensioner

 Folkepensionens tillæg er afhængig af alle indtægter – også pensioner

 Andre off. ydelser som varme-, medicin- og og huslejetillæg er også indtægtsafh. 



Folkepensionen tillæg (2015)

Enlige Gifte/samlevende – begge pensionister

Tillæg                          75.132 kr. Tillæg 36.516 kr.

Bundfradrag                 67.500 kr. Bundfradrag *                       135.400 kr. 

Reduktion                         30,9% Reduktion                                     16%

Bortfaldsgrænse         309.400 kr.  Bortfaldsgrænse*                  361.200 kr.

Alle indtægter undtaget folkepensionens grundbeløb medregnes.  

*Samlet indtægt for begge ægtefæller/samlevende

Kapitalpensioner/aldersummer medfører kun fradrag i udbetalingsåret



Enlige pensionister

Pensionsindtægt 100.000 150.000 200.00 309.400

Tillæg efter 
modregning

65.090 49.640 34.190 0

Folkepension i alt 137.054 121.604 106.154 71.964

Samlet pension 237.054 271.604 306.154 381.364

Stigning 34.550 34.550 75.210

69% 69% 69%



Gifte og samlevende – begge 

pensionister

Pensionsindtægt 100.000 150.000 200.00 300.000

Tillæg efter 
modregning

16.380 8.388 384 0

Folkepension i alt 88.344 80.352 72.348 71.964

Samlet pension 188.344 230.352 272.348 371.964

Stigning 42.008 41.996 99.616

84% 84% 99,6%

Ægtefælles pension: 161.200 kr. uden folkepension 



Hvad betyder modregningsreglerne 

for vores medlemmer?

 Ingen enlige vil overstige bortfaldsgrænsen alene med vores pensioner og ATP

 Mange gifte og samlevende, som starter tidligt med at spare op, kommer til at 
overstige bortfaldsgrænsen

 Tidlig opsparingsstart opvejer ulemperne



Det kan godt betale sig at spare op
Skattemæssige aspekt

 Fradrag i indkomsten for indbetalingerne (36-52% fradragsværdi)

 Skattetrykket er mindre som pensionist (ingen amb men intet 
beskæftigelsesfradrag)

 Skatten er stadig progressiv som pensionist

Mistede offentlige ydelser

 Svært at leve for offentlige ydelser alene

 Kan vi regne med at de forsat vil være der?

Start tidligt

 Renters rente giver høje pensioner



SLUT


