
 

Orientering om pensionsforhold 

Pensionsforhold for forstandere, viceforstandere og højskolelærere 

Indtil nu har det været et krav, at pensionen skulle indbetales til Magistrenes Pensionskasse. Men med den 

nye ansættelsesbekendtgørelse, der træder i kraft pr. 1. august 2016, er det op til den enkelte, hvortil ens 

pensionsindbetaling skal ske. FFD har spurgt Kulturministeriet, om en skole kan lave aftale med en bestemt 

pensionskasse/selskab, om at indbetalingen for alle lærere skulle ske hertil. Ministeriet har svaret, at det 

skal stå frit for den enkelte lærer, hvortil man ønsker sin pension indbetalt, jf. § 10, stk.4, i 

ansættelsesbekendtgørelsen. 

FFD har drøftet med Willis, om den eksisterende skoleordning for TAP’ere, som FFD har sammen med de 

andre frie skoleforeninger, fremover vil kunne anvendes af det pædagogiske personale. Willis har 

undersøgt dette og meddelt, at det ikke vil være muligt, så længe der med den nye 

ansættelsesbekendtgørelse ikke gives mulighed for, at den enkelte højskole kan indgå en 

firmapensionsaftale for alle skolens lærer. 

Der foreligger dermed umiddelbart alene 2 muligheder: 

1. Man forbliver hos Magistrenes Pension 

2. Man vælger at få indbetalt sin pension til en anden pensionsordning på markedet, som man selv 

har indgået aftale med.  

FFD har forsøgt at få lavet en sammenligning af de forskellige pensionsmuligheder. Det har imidlertid vist 

sig meget vanskeligt. Først og fremmest fordi de individuelle valgmuligheder er så forskellige og nogle 

parametre ikke er sammenlignelige. Men også fordi det har været vanskeligt at fremskaffe valide 

oplysninger fra forskellige selskaber. 

Det er derfor foreningens anbefaling, at den enkelte medarbejder grundigt overvejer, hvilken 

pensionsform, der passer bedst. Herunder hvilke ønsker man har til forsikringsdelen, omkostningerne 

herved og hvilken investeringsprofil, man har det bedst med for den opsparede depotværdi. Og så herudfra 

træffer sit valg. Derfor kan det være en fordel af få tilsendt et tilbud, hvor man kan få en indikation på 

forsikringsdækningerne og pensionsudbetalingerne 

Oversigt 

Nedenstående skema er en oversigt over forhold, der bør indgå i ens overvejelser ved valg af 

pensionsordning. Sat op i forhold til Pensionskasser (Lærernes Pensionskasse, Magistrenes Pensionskasse 

mv.) og i forhold til Kommercielle Pensionsselskaber (Top Danmark, PFA, Skandia Pension mv.).  



 

Valg af pensionsordning 
 

 Pensionskasse Kommercielt pensionsselskab 

Ejerforhold 
Hvem ejer pensionsselskabet? 

Pensionskasserne er ejet af 
medlemmerne. Det betyder, at 
alle medlemmer har stemmeret til 
generelforsamlingen og direkte 
indflydelse. 

Aktieselskab, hvor 
aktionærerne skal have et 
afkast. 

Administrationsomkostninger 
Omkostningerne til 
administration er den 
omkostning, pensionsselskabet 
tager for at servicere og 
administrere ordningen. 

Disse omkostninger er baseret på 
en procentdel af indbetalingen 
samt et løbende gebyr. 
 
Alle medlemmer har samme 
omkostningsstruktur. 

Disse omkostninger kan være 
både en procentdel af 
pensionsindbetalingen og/eller 
en procentdel af opsparingen 
(saldoen). 
 
Omkostningsstrukturen 
afhænger af, hvilke gruppe man 
bliver placeret i, og priserne 
varierer mellem grupperne.  

Investeringsomkostninger 
Investeringsomkostninger er 
betaling for, at din pension bliver 
investeret. 

Disse udgør en procentdel af 
opsparingen. 

Disse udgør en procentdel af 
opsparingen. 

Afkast 
Afkastet er den samlede gevinst 
eller det samlede tab ved 
investering i for eksempel aktier, 
obligationer eller andre aktiver, 
fx ejendomme. Afkast har 
betydning for den rente, du får af 
din pensionsordning, og dermed 
hvad du til sin tid får udbetalt i 
pension. 

Investeringen er typisk solidarisk 
for at sikre, at unge medlemmer 
får glæde af de ældres store 
opsparing, og ældre kan få glæde 
af de yngres risiko.  
 
Risikovilligheden er ens hele din 
opsparingstid og igennem hele 
pensionisttilværelsen. 

Valg af investeringsprofil, hvor 
du typisk kan vælge mellem lav, 
mellem og høj risiko.  
 
Risikoen falder, jo ældre du 
bliver, da du bærer risikoen 
selv. I pensionisttilværelsen har 
man typisk en lav risikoprofil for 
at undgå store udsving i sin 
alderspension. 

Forsikringsdækninger 
Forsikringer, der udbetales til dig 
eller dine efterladte, hvis du for 
eksempel mister din 
erhvervsevne, dør eller får en 
kritisk sygdom 

Forsikringsdækningerne består af 
en gruppelivsforsikring med en 
fast pakke ved tab af 
erhvervsevne, død og kritisk 
sygdom. Derudover kan man 
forhøje dækningerne samt 
tilvælge yderligere dækninger. 
 
Tab af erhvervsevne er en 
faginvaliditet, og den kommer til 
udbetaling, hvis du er ude af 
stand til at varetage det job, du er 
uddannet til. 

Forsikringsdækningerne består 
af den pakke, gruppen er 
placeret i, hvor man kan vælge 
dækninger ved tab af 
erhvervsevne, død og kritisk 
sygdom. 
 
Tab af erhvervsevne er i forhold 
til alle  erhverv. 
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