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Med venlig hilsen

Kenn Bille Iversen 
Bestyrelsesformand

Kære 
medlem

Jeg vil som nytiltrådt formand først 
og fremmest ønske alle medlemmer 
og jeres familier et rigtig godt nytår. 
Jeg ser meget frem til samarbejdet 
med bestyrelsen og fondens ledelse.

Endnu et år er gået, hvor Pandemien 
har fyldt i alles bevidsthed – dette 
gælder også i forhold til de finansiel-
le markeder. Vi kan glæde os over, 
at 2021 generelt er kommet ud med 
rigtig pæne afkast. Nogle måneder 
har dog budt på stor investerings-
nervøsitet, særligt sidst på året, hvor 
Corona varianten Omikron for alvor 
kom på alles læber. Niveauet af årets 
afkast med et stigende renteniveau, 
stigende inflation og en verserende 
pandemi er tilfredsstillende i sig selv, 
men har dog været negativt præget 
på grund af fondens overvægt i dan-
ske aktier.

For 2022 ser det voldsomme Omi-
kronudbrud ikke ud til at bekymre 
investorerne i særlig høj grad, det er 
mere de stigende renter og inflation, 
der er i fokus. Her ser Pandemien 
ud til at være gårsdagens nyheder 
og ikke noget, der længere ryster 
aktiemarkedet, i hvert fald ikke på 

den korte bane. I bedste fald kan de 
seneste udmeldinger om Omikron 
endda være godt nyt i et finansielt 
markedsperspektiv. Man kan håbe 
på, at 2022 bliver året, hvor vi op-
når bred befolkningsimmunitet og 
tilbagevenden til de normale øko-
nomiske forhold, vi havde inden co-
vid-19-udbruddet. Det er også nød-

vendigt, idet man formentlig ikke i 
2022 kan forvente en fortsættelse af 
de store finanspolitiske Corona hjæl-
pepakker, som tegnede både 2020 og 
2021, og tilsvarende må det forven-
tes, at den lempelige pengepolitik i 
de kommende år måske heller ikke 
vil være helt så lempelig, som vi har 
været vant til.

 Over de seneste måneder er forbru-
gerpriserne over det meste af verden 
begyndt at stige i et tempo, vi ikke 
er vant til. I USA er inflationen her 
i begyndelsen af året kommet op på 
næsten syv procent. I euroområdet 
ligger den på fem procent, mens 
Danmark bakser med en inflation på 
knap fire procent. For bare et år si-
den lå inflationen i henholdsvis USA 
og Danmark på 1,2 og 0,4 procent. 
Dette vil givet få en påvirkning på de 
finansielle markeder i 2022.

Fondens resultat i 2021 har på dan-
ske aktier været et afkast på ca. 19,2 
%. Fondens resultat, opgjort i danske 
kroner, har på udenlandske aktier 
været et afkast på ca. 31,1 %.  Afka-
stet i fondens obligationsafdeling har 
været på ca. minus 3,8% for danske 

obligationer. Afkastet for den enkel-
te afhænger af de enkelte medlem-
mers valg af risikoprofil, og fremgår 
for lav, mellem og høj risiko inde i 
bladet.  

Du kan læse mere om udviklingen 
på værdipapirmarkederne i 2021 i 
bladet. Du vil også kunne læse artik-
len ”Statsgæld og Statsunderskud” af 
professor Michael Møller.

Vi bringer som vanligt i årets før-
ste blad informationer om forsik-
ringsordningen tilknyttet pensi-
onsopsparingen, information om 
pensionsafkastbeskatning (PAL), 
indbetalingsgrænser på aldersop-
sparing samt arbejdsmarkedspen-
sion, overløbsordning (livrente-
ordning) for indbetalinger, som 

overstiger den skattemæssige grænse 
for indskud på arbejdsmarkeds-/til-
lægspension, omkostninger samt de 
planlagte seniormøder i 2022.

Kontoudskrifterne vil blive udsendt 
ultimo januar 2022 via e-Boks, når 
resultatet og PAL-skat for 2021 er 
endelig beregnet og tilskrevet.

Du opfordres til at se på din konto-
udskrift. Heraf fremgår hvilken ord-
ning kontoudtoget repræsenterer, 
men også hvilken risikoprofil din 
konto er placeret i.

Hvis du ønsker at ændre risikoprofil 
eller læse mere om mulighederne, 
kan det ske på fondens hjemmeside 
– under ”Links” og linket til formu-
laren ”Skift af risikoprofil”.
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Udviklingen på 
værdimarkederne 
2021
Af professor  
Michael Møller

De sidste 2 år har overordnet været 
præget af én ting, nemlig corona. 
Men takket være de stadig nye vari-
anter, der hele tiden kommer til, kan 
man selvfølgelig opdele perioden i 
delperioder efter, hvilken form for 
corona, der har været problemet.

Cororna har præget både vores ar-
bejdsliv og vores fritidsliv ganske 
voldsomt. Mange har måttet arbej-
de – og studere – hjemmefra. Socialt 

liv i form af koncerter, festivaler og 
fester er blevet lagt næsten død, og 
udlandsrejser til eksotiske rejsemål 
er blevet en ting, der hører fortiden 
– og forhåbentlig fremtiden – til. 

Det forbløffende er, hvor svært det er 
at forudsige, hvordan en verdensom-
spændende begivenhed som corona 
vil påvirke de generelle aktiekurser. 
En person, der ved starten af 2020 
havde forudset både corona og hvor 

meget corona ville brede sig, ville 
formodentlig have tabt en større for-
mue ved at spekulere i aktiekursfald. 
Lige i starten af coronaperioden i 
2020 faldt aktiekurserne kraftigt, 
men det vendte hurtigt, og  aktie-
kurserne steg faktisk i 2020. Specielt 
danske aktier gav meget store afkast 
i 2020.

I 2021 har corona vel vist sig at være 
mere sejlivet end de fleste havde for-

ventet ved årets start. Oveni er den 
lange rente steget ganske kraftigt 
i løbet af 2021, hvilket i selv burde 
presse aktiekurserne. På trods heraf 
har 2021 været et jubelår for aktier, 
denne gang dog mest udenlandske 
aktier.

Mange brancher og hele økonomier 
er ramt hårdt af corona. Turistlande 
som Thailand har en hård tid. Men 
efterspørglsen har drejet sig mod an-
dre ting, så turismesektorens og fly-
selskabernes tab er blevet til gevinst 
for dem, der producerer – og trans-
porterer – varer. Så totalt set er både 
produktion, beskæftigelse og aktier-
kurser steget i 2021, i hvert fald i de 
mest udviklede lande. Så hvis man 
– med god grund – er trist over den 
lange periode med corona, kan man, 
hvis man har en pensionsordning 
med en høj aktieandel – til gengæld 
glæde sig over at være blevet rigere. 
Erhvervslivets omstillinsgevne – og 
politikernes støtte gennem red-
ningspakker og ekspansiv politik – 
er årsagen hertil.

Opgjort i danske kr. har det globa-
le aktieindeks, målt ved det såkaldte 

MSCI-indeks, givet et afkast i 2021 
på ikke mindre end  32,1% . Fondens 
afkast på udenlandske aktier har i 
samme periode været 31,1%.

Danske aktier har haft et udmærket 
år, men ikke så godt som udenland-
ske aktier.  Ifølge det bredest mulige 
danske aktieindeks har danske aktier 
i året givet et afkast på  23,7%. Fon-
dens danske aktier har kun givet et 
afkast på 19,2%. Det kan umiddel-
bart forbløffe, at fondens aktier lig-
ger så langt under indekset. Forkla-
ringen er simpel. Novo vejer ganske 
tungt i det danske aktieindeks. Men 
fonden vil ikke investere så stor en 
del af medlemmernes formue i ét 
selskab. Det vile være for risikabelt. 
Derfor følger fondens afkast ikke det 
danske indeks særligt tæt fra år til år. 
Derimod følger fondens udenland-
ske aktier det globale indeks ganske 
tæt.

Både de korte og de lange renter 
bestemmes i høj grad af central-
bankerne. Stigende inflation (både 
på grund af lav arbejdsløshed og på 
grund af flaskehalse inden for f.eks. 
skibstransport og chips) har gjort, at 

centralbankernes signaler og borger-
nes forventninger er gået i retning 
af at forventede højere korte renter 
fremadrettet, og det har øget den 
lange rente. Denne rentestigning har 
givet fonden kurstab på de lange ob-
ligationer, og derfor har afkastet på 
obligationsbeholdningen været ne-
gativt i 2021. Medlemmerne kan så 
til gengæld se frem til højere afkast 
af obligationerne de kommende år. 
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Risikoafdelingen
01-01-2021 31-12-2021 Afkast i pct. 

Pct. fordeling Pct. fordeling Året til dato

Danske Aktier 28,3% 24,2% 19,2%

Udenlandske Aktier 65,3% 69,5% 31,1%

Erhvervsobligationer 4,8% 2,6% 2,8%

Ejendomme 0,5% 0,4% 0,0%

Bankindestående 1,1% 3,3% 0,2%

Risiko afd. Formue – før omk. 100,0% 100,0% 26,2%

Obligationsafdelingen    

Stat og Realkredit obligationer 91,7% 94,2% -4,0%

Udenlandske obligationer 0,0% 0,0% 0,0%

Indeksobligationer 6,5% 6,1% -0,9%

Bankindestående 1,8% -0,3% 3,7%

Obligations afd. Formue før omk. 100,0% 100,0% -3,8%

Kontantafdelingen 100,0% 100,0% -0,5%

 Før omk.   Eft. omk.  Eft. Pal SKAT 

Høj Risiko 18,71 18,51 15,67

Mellem Risiko 11,22 11,04 9,35

Lav Risiko 3,74 3,58 3,03

Kontantafdelingen -0,49 -0,63 -0,53

Pensionsfondens 
resultat
Regnskabsprincipper

Formuens  
sammensætning

CS Pensionsfond 2021
Risikoafdelingen Obligationsafdelingen Kontantafdelingen

i 1.000 kr. Pct. i 1.000 kr. Pct. i 1.000 kr. Pct. 

Rente og udbytte 30.395 0,83 41.950 1,31 -182 -0,49

kursresultat 929.633 25,36 -162.308 -5,06 0 0,00

Resultat før omkostninger *) 960.028 26,19 -120.358 -3,75 -182 -0,49

Administrationsudgifter **) -7.970 -0,22 -4.368 -0,14 -52 -0,14

Resultat 952.058 25,97 -124.726 -3,89 -234 -0,63

PAL skat ***) -145.706 -3,98 19.043 0,60 35 0,10

Resultat efter PAL Skat 806.352 21,99 -105.683 -3,29 -199 -0,53

*) Den anførte pensionsafkastprocent er gennemsnit for pågældende afdeling. 
 De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalinger samt risikoprofils valg.  
 Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto. 

**)  Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 120,-.  
 CS Pensionsfonds samlede ÅOP var i 2021 på 0,23 %.

***) Af resultatet beregnes og betales med udgangspunkt i en brutto PAL skattesats på 15,3 %. 
 De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem,  
 hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de berettigede medlemmer til gode.

 

Principperne for afdelingerne er uændrede fra tidligere år: 
1. Børsnoterede obligationer og aktier er opført til fondsbørsens kurser ultimo året.
2. Unoterede aktier er opført til skønnet handelsværdi efter indtjeningsevne, samt øvrige markedsmæssige forhold. 
3. Pante- og gældsbreve er opført til skønnede handelsværdier. Skønnet foretages i samråd med bank og revisor. 

Udenlandske aktier er opført til skattekurser og officiel valutakurs pr. 31.12.
4. Faste ejendomme er opført til skønnede handelsværdier, som er fastsat i samråd med dels fondens ejendoms- 

mægler og dels fondens revisor. 
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Det er forståeligt, at folk bliver trætte 
af både økonomer og politikere. For 
det kan være svært at se konsistens 
og sammenhæng i, hvad de siger.

For to år siden blive der lagt stor 
vægt på at skaffe ligevægt på de of-
fentlige budgetter eller i hvert fald 
holde underskuddet nede. Nedskæ-
ringer over alt blev begrundet med 

statsøkonomiens hårde nødvendig-
hed. Fødende blev sendt hjem få ti-
mer efter fødslen, gamle måtte klare 
sig uden vask, alt blev begrundet 
med det altafgørende hensyn til de 
offentlige finanser.

Da coronaen kom, fik piben en an-
den lyd. Der var stort set ikke græn-
ser for, hvad der var råd til af hjæl-

pepakker. Og det forhold, at staten 
kan låne til en negativ rente, blev 
gjort til et yderligere argument for, 
at man ikke skulle tage det så tung 
med statsfinanserne. For når man 
skal betale mindre tilbage, end man 
har lånt, og man aldrig behøver at 
betale gælden tilbage, fordi staten 
lever evigt, så betyder det jo ikke 
så meget, om man lever over evne. 

Statsgæld og 
statsunderskud
Af professor  
Michael Møller

Resultater  
for perioden  
2017-2021  
(efter omkostninger)

Det gennemsnit-
lige afkast for 
5-års perioden 
2017-2021  
(henholdsvis før PAL-
skat og efter PAL-skat)

År
Risikoafdeling 

(A)
Obligationsafdeling 

(B)
Høj Risiko 

(75% A og 25% B)
Mellem Risiko  

(50% A og 50% B)
Lav Risiko  

(25% A og 75% B)
Kontantafdeling

Netto PAL Netto PAL Netto PAL Netto PAL Netto PAL Netto PAL

2017 12,57% 1,95% 4,60% 0,70% 10,58% 1,62% 8,59% 1,31% 6,59% 1,01% -0,05% 0,00%

2018 -3,65% -0,55% 1,92% 0,30% -2,26% -0,35% -0,87% -0,13% 0,53% 0,08% -0,06% 0,01%

2019 26,30% 4,00% 0,75% 0,12% 19,91% 3,05% 13,53% 2,07% 7,14% 1,09% -0,18% -0,02%

2020 10,70% 1,65% 3,78% 0,58% 8,97% 1,37% 7,24% 1,11% 5,51% 0,84% -0,69% -0,10%

2021 25,97% 3,98% -3,89% -0,60% 18,51% 2,83% 11,04% 1,69% 3,58% 0,55% -0,63% -0,10%

År Risikoafdeling 
(A)

Obligationsafdeling 
(B)

Høj Risiko 
(75% A og 25% B)

Mellem Risiko  
(50% A og 50% B)

Lav Risiko  
(25% A og 75% B)

Kontantafdeling

5 års 
afkast 

før PAL-
13,82% 1,39% 10,85% 7,79% 4,64% -0,32%

5 års 
afkast 
efter 

PAL-skat

11,77% 1,18% 9,22% 6,61% 3,93% -0,28%

Og EU, der for 2 år siden var meget 
fast i mælet med hensyn til kravene 
i ansvarlig finanspolitik, er pludselig 
blevet meget mere tolerante over for 
dårlige statsfinanser i medlemslan-
dene.

Så er alt pludselig ændret? Skal vi 
ikke blot øge servicen i den offentli-
ge sektor, sætte skatterne ned og låne 
noget mere? Når renten er negativ, 
og der ovenikøbet er lidt inflation, så 
bliver gældstilbagebetaling et over-
skueligt problem, specielt hvis man 
bliver ved med at udskyde tilbagebe-
taling.

Det er et kompliceret spørgsmål. 
Men et væsentligt argument mod at 
”slippe underskuddet løs” er, at der 
kan komme et tidspunkt, hvor in-
vesteringer og privatforbrug stiger 
kraftigt, og hvor det bliver nødven-
digt at bremse efterspørgslen, hvis 
der ikke skal komme inflation. Vi 
kan jo globalt set af gode grunde ikke 
forbruge mere, end der produceres. 
Og hvis efterspørgslen er større end 
produktionen, så stiger inflationen, 
og det er upraktisk af mange årsager. 
Og så skal vi til at bruge bremserne. 

Der findes to bremser: Den ene 
bremse er at øge skatterne, så folk 
har færre penge at købe for. 

Den anden bremse er at øge renten, 
det har en tendens til at mindske in-
vesteringerne. Vil du ikke udskyde 
dit ny samtalekøkken, hvis renten 
stiger fra 0% til 10%?

Problemet er, at regeringer ikke har 
lyst til at bruge den første bremse. 
Borgerne bliver sure, når skatterne 
stiger.

Den anden bremse kontrolleres i EU 
af Den europæiske centralbank. Den 
styrer renten og kan øge renten, hvis 
den synes der er tegn på inflation. 
Det er en meget væsentlig opgave 
for Centralbanken.

Problemet er, at brug af den brem-
se vil give staterne store problemer. 
Lande som Italien kan få økonomien 
til at hænge sammen, fordi renten i 
dag er negativ. Så gør det ikke så me-
get, Italien har en gæld på 150% af 
BNP. De tjener jo penge på at have 
gæld! Men hvis renten stiger til 5%, 
så får Italien alvorlige problemer 

meget hurtigt. Mange vil frygte, at 
Italien ikke vil kunne betale sin gæld 
tilbage. Og så går det galt.

Vi ved alle, at det er svært at køre bil, 
hvis der er to, der vil styre. Det sam-
me gælder styring af nationaløkono-
mien. Så det er måske meget godt, 
hvis staterne sørger for ikke at få for 
meget gæld. For det kan gå grueligt 
galt hvis:

• En stat har en stor gæld
• Politikerne ikke tør øge skatterne
• Centralbanken øger renten

Pludselig ligger man i grøften.
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Årsregnskab

Overløbsordning 
(livrente) og 
bedre muligheder 
ved frivillige 
indbetalinger

Satser for  
indbetaling på 
pensions- 
ordninger i 
2022

Pensionsafkast- 
beskatning (PAL)

Fondens årsregnskab med status vil 
blive indrykket i CS-Bladet i marts/
april 2022.  

Regnskab med noter og værdipapir-
regnskab kan ses på fondens hjem-
meside fra marts 2022.

PAL skattesatsen udgør 15,3 pct. 
Beregningen af PAL skatten er ble-
vet mere overskuelig, så den enkel-

te (næsten) selv kan beregne denne 
skat.

I 2022 kan der indskydes samlet på 
arbejdsmarkeds-/tillægspensionen 
(AMP/TIP) og andre ratepensioner 
i Danmark i alt netto kr. 59.200, -.

Hvis der KUN indbetales til arbejds-
giveradministreret ordning, er belø-
bet brutto kr. 64.347,82 Forskellen 
mellem indbetalingsgrænserne på 
AMP/TIP svarer til den bruttoskat 
(i 2022: 8 pct.), som arbejdsgi-
ver/-pensionsinstitutter skal trække 
inden indbetalingerne.

Hvis du indbetaler mere end max 
på din AMP/TIP her i CS Pensions-
fond, vil det overskydende beløb bli-
ver overført til en overløbsordning 

i AP Pension. Dette er en livrente, 
hvor der ikke er noget max på ind-
skud. 

På både AMP/TIP og livrenten gæl-
der det, at der er fuld fradragsret, 
også i topskatten. Topskattegrænsen 
er i 2022 på kr. 546.000,00-  Du skal 
have en indtægt på BRUTTO kr. 
593.478,26 kr. for at få fordel af fra-
draget i topskatten.

Det er ikke muligt at indbetale frivil-
ligt til Aldersopsparing (AOS). Men 
efter stort ønske fra medlemmerne, 
vil de der har indbetalt via arbejds-
giver til deres ratepension (dvs. ar-
bejdsmarkeds-/tillægspensionen 

(AMP/TIP)) ultimo året fra deres 
ratepension automatisk få overført 
maksindbetalingen til deres AOS. 

Maxindbetalingen på AOS i 2020 
var på 5.300,- kr. og i 2021 var den 
på 5.400,- kr. netto, dog skal beløbet 
kunne indeholdes i indeværende års 
indbetalinger til AMP/TIP. 

Vi vil til december 2022 gøre det 
samme igen.  Max. Beløbet for 2022 
er netto kr. 5.500, - Eller hvis du har 
5 år eller mindre til folkepensionsal-
der kr. 54.200, - Der er ikke fradrag 
i skatten ved indbetaling på en AOS. 

Hver år i december vil der som sagt 

ske overførsel for alle de, der har 
indbetalt på en arbejdsmarkeds-/
tillægspension. Hvis du indbetaler 
til AOS i din bank, skal du – måske 
allerede nu - tage beslutning om, om 
du ønsker at fortsætte med denne, 
eller om du hellere vil have din AOS 
i CS Pensionsfond. 

Vi sender ikke længere brev ud om-
kring denne overførsel, men vi er al-
tid klar til at rådgive dig. Så ring hvis 
du har spørgsmål i den forbindelse. 

Hvis du IKKE ønsker at få overført 
fra din arbejdsmakreds-/tillægspen-
sion til din aldersopsparing, skal du 

gå ind på vores hjemmeside www.
cspensionsfond.dk. Under formula-
rer finder du en meddelelsesblanket, 
som du udfylder og meddeler os, at 
du IKKE ønsker denne overførsel. 
Du vil modtage en mail retur med 
bekræftelse.

CS Pensionsfond har etableret en 
”overløbsordning” for indskud, der 
overstiger de generelle indskuds-
grænser. 

Det bevirker, at såvel medlemmer-
nes pligtige som evt. frivillige bidrag 
placeres først på medlemmets AMP/
TIP konto. Herefter overføres evt. 
beløb, der overstiger, hvad der må 
indgå på denne til ”overløbsordnin-
gen”. Medlemmer, der i 2021 ind-
betalte pligtige og/eller frivillige bi-
drag, og som oversteg den gældende 
grænse på kr. 63.586,96  fik således 
automatisk overført det overskyden-
de beløb til overløbsordningen i AP 
Pension. Dog er der for de flestes 
vedkommende overført så meget 

som muligt til Aldersopsparingen 
før, der er overført til overløbsord-
nigen.

Overløbsordningen er en livrente, 
således at medlemmet fortsat opnår 
bortseelsesret/fradrag for de indbe-
talte beløb.

Overløbsordningen er etableret i 
samarbejde med AP Pension. Med-
lemmets indbetalinger indplaceres i 
AP Active – livcyklus som er aktivt 
forvaltet. Oplysninger om omkost-
ninger og om valg af anden investe-
ringsprofil fremgår af AP Pensions 
hjemmeside www.appension.dk. 
Medlemmer, der har fået etableret 
en overløbsordning, kan følge deres 

egen ordning ved login med NemID 
via AP Pensions hjemmeside eller på 
Pensioninfo. 

Du har ligeledes fortsat mulighed for 
at foretage frivillige indbetalinger til 
CS Pensionsfond på din AMP/TIP. 
Alle indbetalte beløb i CS Pensions-
fond, frivillige som pligtige, vil ind-
gå i betingelserne på din AMP/TIP. 
Det kan du læse mere om på vores 
hjemmeside under ”Pension” og 
”Arbejdsmarkedspension”

Du kan benytte formularen på vores 
hjemmeside ”Frivillig indbetaling på 
eksisterende ordning”, hvis du øn-
sker at indbetale til ordningen.
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Information  
om omkostninger 
og beregning/ 
betaling for  
CS Pensionsfond

Omkostninger *)  Sats

Administrationsgebyr, som tages af  
det gennemsnitlige indestående.

Variabel – men ligger normalt på  
0,15 – 0,25% af gennemsnitsaldoen.

Kontogebyret.
I 2021 blev opkrævet 120,- pr. konto. 
I 2022 bliver satsen kr. 122,- pr. konto.

*) Fondens gns. årlige 
omkostninger i procent 
er 0,23 pct. (ÅOP).

Kontoudskrifter  
og specifikation  
af afkast

I din e-Boks modtager du dit konto-
udtog og en specifikation af afkast og 
omkostninger for 2021. 

Bemærk: Du bør tjekke, om du står i 
den risikoprofil, du ønsker. Din risi-
koprofil fremgår af dit kontoudskrift 
(se nedenstående eksempel).

Bemærk endvidere, at der sker auto-
matisk skift af risikoprofil, hvis du er 
født i 1962 eller 1972:

Hvis du IKKE har svaret på henvend- 
elsen fra CS Pensionsfond om din ri-

sikoprofil, OG er født i 1972 skal der 
stå ”MELLEM RISIKOPROFIL” på 
dit kontoudtog. Er du født i årgang 
1962 skal der stå ”LAV RISIKOPRO-
FIL” på kontoudtoget, med mindre, at 
du har tilkendegivet at du ikke ønsker 
at skifte.

Jf. § 10, stk. 4 i CS Pensionsfonds ved-
tægter gælder følgende:

”Medlemmers indestående overføres 
automatisk til en ny risikoprofil pri-
mo januar måned efter tilskrivning 
af foregående års afkast og pensions-

afkastskat, i det kalenderår medlem-
met fylder hhv. 50 år, til profil ”Mel-
lem risiko”, og 60 år, til profilen med 
”Lav risiko”, med mindre medlemmet 
med mindst en måneds varsel før den 
pågældende 1. januar, jf. §10 stk. 2 
skriftligt meddeler fonden, at der ikke 
ønskes en ændring af risikoprofilen”

Bestyrelsen har, efter vedtægternes 
godkendelse besluttet, at tidsfristen 
sænkes til 15 dage før d. 1. i stedet for 
en måned før. 

Corona har de sidste par år haft ind-
flydelse med diverse aflysninger og 
omrokeringer af Fondens seniormø-
der. Seniormøderne i 2022 vil forhå-
bentligt kunne afvikles som planlagt.

Medlemmer, der har mulighed for at 
deltage i seniormøder i 2022, er år-

gang 1963. I vil blive indbudt i løbet 
af foråret 2022 via e-Boks. 

Fonden inviterer alle aktive opspare-
re til seniormøder. Fonden inviterer 
også øvrige medlemmer med et vist 
indestående i fonden. Denne praksis 
tager afsæt i den kendsgerning, at se-

niormøderne ikke er omkostningfrie 
arrangementer for CS Pensionsfond. 

Seniormøderne for de inviterede 
medlemmer og deres ægtefælle/
samlever er gratis. Bemærk dog, at 
rejse og transportudgifter er for egen 
regning.

Møderne er med overnatning, og 
ægtefælle eller samlever inviteres 
med (så man kan hjælpe hinanden 
med at huske på alt det, der bliver 
orienteret om.)

På møderne vil CS Pensionsfond og 
FTF-a samt en ekstern foredragshol-
der orientere om forhold, der er re-
levante fra man når afgangsalder til 
man bliver folkepensionist.

Emner er bl.a.: 
• Ledighed/dagpenge/efterløn, løn-

sikring, jobmuligheder, jobsøg-
ning mm. 

• Tjenestemandspension.
• Pensionsordninger i CS Pensions-

fond og øvrige ordninger.
• Forsikringsforhold efter pensions-

tidspunktet.
• Sammendrag af alle økonomiske 

aspekter.
• Forhold om de fysiske og psykiske 

ændringer som sker omkring den-
ne alder og situation. 

Vores mål er, at vi på bedst mulig vis 
klæder vores kommende seniorer på 
til at få en god og fornuftig afgang 
fra forsvaret og tilhørende overgang 

til et nyt liv, både før og efter folke-
pensionsalderen. 

Da der kan være rift om pladserne, 
skal du tilmelde dig, så snart du får 
indbydelsen. Hvis du tilmelder, og 
alligevel ikke kan deltage, henstiller 
vi til, at et eventuelt afbud meldes i 

så god tid som overhovedet muligt. 
Dette for at hjælpe dem der evt. står 
på venteliste. Vi oplever desværre et 
stigende antal udeblivelser, selv om 
de pågældende har tilmeldt sig, det 
betyder, at vi skal betale for opholdet 
som ingen får glæde af.

Seniormøder 
2022 

Forår 2022

Sted Dato Tid

Badehotel Søfryd 4040 Jyllinge
14-03-2022 -  
15-03-2022

kl. 12:00 - 12:00

Badehotel Søfryd 4040 Jyllinge
15-03-2022 -  
16-03-2022

kl. 12:00 - 12:00

Agerskov Kro 6534 Agerskov
21-03-2022 -  
22-03-2022

kl. 12:00 - 12:00

Agerskov Kro 6534 Agerskov
22-03-2022 -  
23-03-2022

kl. 12:00 - 12:00

Efterår 2022

Sted Dato Tid

Hotel Søparken 9440 Aabybro
12-09-2022 - 
13-09-2022

kl. 12:00 - 12:00

Hotel Søparken 9440 Aabybro
13-09-2022 - 
14-09-2022

kl. 12:00 - 12:00

Badehotel Søfryd 4040 Jyllinge
19-09-2022 - 
20-09-2022

kl. 12:00 - 12:00

Bemærk: Transport og rejseudgifter er for egen regning.
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Pensions-
forsikring for 
overenskomst- 
ansatte

Formandsskifte i 
CS Pensionsfond

Forsikringsdæk-
ningen for 2022 
udgør:

Forsvarets regnskabsstyrelse har tid-
ligere stået for at trække betalingen 
(præmien) af din Pensionsforsikring 
igennem din løn, derved fremgik 
præmien på din lønseddel. 

Dette er pr. den 1. juni 2019 blevet 
ændret til, at CS Pensionsfond nu 
trækker denne præmie fra din pen-
sionsindbetaling. Du vil derfor på 
det nye kontoudskrift kunne se for-
sikringspræmien for hver måned.

Forsikring med liv/ og invalidedæk-
ning omfatter ansatte i Forsvaret el-
ler Beredskabsstyrelsen, hvortil der 
sker pligtigt indbetaling til den ob-

ligatoriske arbejdsmarkedspension. 
Forsikringen (aftale 85011-1) er teg-
net i Forenede Gruppeliv (FG).

Pr. 1. januar 2022 er den samlede 
månedlige præmie på pensionsfor-
sikringen kr. 361,74 inkl. AM-bi-
drag. Præmien er opdelt som følger:

• Kr. 90,- pr. mdr. til dækning ved 
dødsfald (skattekode 5 uden fra-
drag).

• Kr. 271,74 (kr. 250,- pr. mdr. + 8 % 
AM-bidrag kr. 21,74) til dækning 
ved invalide og børnerente (skat-
tekode 1 med fradrag). 

Fastsættelse af forsikringspræmien 
for 2022 er udregnet på baggrund af 
indeksering – antal forsikrede, antal 
skader og alderssammensætning. 
Bonus for 2021 fra Forenede Grup-
peliv er blevet anvendt til reduce-
ring af den faktiske præmie. Der er 
hensættelse til IBNR reserve vedr. de 
løbende ydelser (invalide- og børne-
rente). 

Den opkrævede præmie er godt 1/3 
af den faktiske præmie overfor FG.

BG Michael Bygholm fratrådte for-
mandshvervet med udgangen af 
september måned 2021 i forbindel-
se med pensionering fra forsvaret. 
Forsvarsministeriet har udpeget OB 
Kenn Bille Iversen til ny formand for 
fonden pr. 6. september 2021.

Kenn Bille Iversen har mange års 
erfaring fra en bred vifte af områder 
og stillinger inden for Forsvaret. Han 
har foruden en traditionel karriere i 
hæren blandt andet været Chef for 
Strategiafdelingen og Planlægnings- 
og Styringssektionen i Forsvarskom-
mandoen, kontorchef i Forsvarsmi-
nisteriet samt Militærrådgiver ved 
Udenrigsministeriets FN-mission i 
New York.

• ved medlemmets død udbetales 
kr. 710.000 + en løbende rente 
for hvert barn under 21 år på kr. 
35.000 årligt.

• er medlemmets erhvervsevne ef-
ter lægelig vurdering nedsat med 
2/3 før det fyldte 67. år, udbetales 
en løbende rente kr. 142.000 årligt,  
så længe erhvervsevnen er nedsat, 
dog længst til det 67. år. Efter af-
skedigelsesdatoen udbetales ren-

ten, minus skat, med 1/12 hver 
måned. 

• ved ægtefælle/samlevers* død 
udbetales kr. 427.000 

*Samlever:  
Ved samlever forstås, hvis man har 
boet sammen i ægteskabslignende 
forhold. Enten i de sidste 2 år før 
dødsfaldet eller har/har haft barn 
sammen eller venter barn. 

Anmeldelse:  
Ved dødsfald eller afskedigelse på 
grund af erhvervsudygtighed an-
meldes dette til CS Pensionsfond og 
CS forsikring.
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