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Pensionssystemet er blandt verdens bedste

• Samlede, danske pensionsformue knap 3.700 mia. kr. = 170 pct. af BNP, 
2017

• Understøtter samfundsøkonomien + en pæn levestandard som pensionist

• Verdens næstbedste pensionssystem (Mercer):

• Obligatorisk, opsparingsbaseret

• Forvaltes af arbejdsmarkedets parter

• Stærk finansiel holdbarhed

MEN… Konkurrencen kan være bedre
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Konkurrencen kan være bedre

• Pensionsmarkedet er kompliceret

• Den normale konkurrencemekanisme, hvor forbrugerne 
skifter til bedre og/eller billigere løsninger, har det svært

• Flere andre indikationer på svag konkurrence
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Store og veldokumenterede effekter af
konkurrence

• Lavere priser

• Højere kvalitet

• Bedre service

• Større udbud

• Øget produktivitet
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Analysens rammer

• Pensionssystemet er vigtigt og skal fungere

• Forskellige begrænsninger afhjælper markedsfejl

• Den danske model respekteres

• Analysen er primært om pensioner knyttet til 
ansættelsesforhold
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Pensionssystemet i dag

Konkurrence-
udsættes i et vist 
omfang via 
mæglere

Konkurrence-
udsættes 
sjældent

Opsparere er mest IKKE beslutningstagerneOpsparere er mest IKKE beslutningstagerne
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-

Lille forbedring giver stor gevinst

• Analysen ser på ikke
lovpligtige pensioner

• Opsparere betaler ca 22 
mia årligt for forvaltning 
(ca 1% af BNP)

• Pensionsselskaberne 
forvalter cirka 1.250 mia
af statens penge, da stor 
del af formuen er 
udskudt skat

800 mia. kr.
Lovpligtige pensioner 
(ATP og LD)

2.900 mia. kr.
Ikke-lovpligtige pensioner 
(AMP, firmapensioner og 
frivillige pensioner)
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Observationer 
på pensionsmarkedet
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Tegn på svag konkurrence

• Tegn på høj egenkapitalforrentning i kommercielle selskaber

• Priser er ikke omkostningsbaserede i kommercielle selskaber 

• Mobiliteten er lav

• Relativt høje lønpræmier

• Ingen stordriftsfordele på kapitalforvaltning

• Store forskelle på priser

• Mæglerne konkurrenceudsætter sjældent rådgivning af opsparerne



Tegn på høj egenkapitalforrentning 
i kommercielle selskaber

• Kommercielle selskabers 
forrentning af egenkapital 
omkring 10 pct.

• Højt sammenlignet med et 
rimeligt bud på et 
normalafkast

Egenkapitalforrentning og renten på 10-årig statsobligation
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Priser er ikke omkostningsbaserede 
i kommercielle selskaber

• Relativt lave - i mange tilfælde 
tabsgivende -
forsikringspræmier og priser 
på administration 

• Relativt høje priser – og 
stigende overskud - på 
kapitalforvaltning

Indtjening for kommercielle selskaber på udvalgte områder

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Administration Kapitalforvaltning Risikodækninger

Pct. af formue



KONKURRENCERÅDET

Mobiliteten er lav

• Gælder både for AMP 
og kommercielle

Mobilitet i depoter som andel af samlet formue
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Mobiliteten er lav

• Uden for jobskifte er 
der primært mobilitet 
på det kommercielle marked

Mobilitet i pensionsdepoter uden for jobskifteaftalen 

(andele målt som samlede værdi af afgivne depoter)
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Mobiliteten er lav

Kun en lille del af AMP-pensioner konkurrenceudsættes

• 15 pct. af fagforbund angiver, at 
pensionsordninger har været 
sendt i udbud på et tidspunkt

• 69 pct. har valgt nuværende 
selskab for mere end otte år 
siden

Udbud af pensionsordning på overenskomstområdet
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Mobiliteten er lav

Opsparerne kan ikke gøre så meget…

• Pensionsordninger er komplekse 

• Beslutningskompetence primært hos ansættelsessted eller 
arbejdsmarkedets parter 

• Garantier og kollektive midler gør det svært at skifte
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Mobiliteten er lav

• Pensionsordninger er komplekse 

• Beslutningskompetence primært hos ansættelsessted eller 
arbejdsmarkedets parter 

• Garantier og kollektive midler gør det svært at skifte

Opsparerne kan ikke gøre så meget…

…men dog noget:

• Tjek omkostningerne ved kapitalforvaltning, og sig fra, hvis de er for høje  
det er muligt at flytte 

• Tjek om det kan betale sig at flytte hvilende ordninger
- 500 milliarder kroner står i opsparinger, der ikke længere indbetales til

• Tjek især klatpensioner under 25.000 kroner, som der er for 7 milliarder 
kroner af
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Relativt høje lønpræmier

• Lønpræmie blandt top 10 pct. af alle brancher

• Lønpræmie estimeres til mellem 8 pct. og 26 pct. højere end 
medianbranchen
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Ingen stordriftsfordele på kapitalforvaltning

• Moderate stordrifts
fordele ved 
administration

• Ingen stordriftsfordele 
på kapitalforvaltning

Investeringsomkostninger som andel af formuen
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 (venstre akse)

Prisen på kapitalforvaltning er faldet

• Den samlede betalte pris var 
omkring 22,6 mia. kr. eller ca. 
0,9 pct. af formuen (2017)

• Det svarer til 6.700 kr. i 
gennemsnit per opsparer 

Pris for kapitalforvaltning og administration af pension
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Betydelige prisforskelle på tværs af 
selskaber

Samlet pris som pct. af formuen
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Mæglerne konkurrenceudsætter sjældent 
efterfølgende rådgivning af opsparere

• Mæglere er vigtige for konkurrencen om 
firmapensioner

• Mæglere rådgiver om udbud og rådgiver 
efterfølgende individuelle opsparere

• I ca. 90 pct. af udbud via mægler ender 
den efterfølgende rådgivning hos 
mægleren

• En væsentlig del af mæglernes  
omsætning stammer fra rådgivning

Omsætning relateret til pensionsmægling 

fordelt på ydelser

Udbud Ydelser til 
pensionsselskaber

Rammeaftaler

Rådgivning

Andet
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Konkurrencerådets 
anbefalinger
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Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds-

pensioner

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

Mobiliteten på 

pensions-

markedet

Retvisende og 

rettidig 

information

-

Anbefalinger

Løbende 

performance

evaluering

• Der foretages løbende en uafhængig, performanceevaluering af alle 
pensionsselskaber, der administrerer obligatoriske ordninger i søjle II 



-
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Anbefalinger

Løbende 

performance-

evaluering

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

Mobiliteten på 

pensions-

markedet

Retvisende og 

rettidig 

information

Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds

pensioner

• Arbejdsmarkedets parter opfordres til at introducere og kommentere evalueringen af 
pensionsselskaberne som fast punkt på dagsordenen i de styrende organer 

• På det private arbejdsmarked opfordres arbejdsmarkedets parter til i højere grad at 
tænke konkurrenceudsættelse af pensionsselskaber ind i overenskomstforhandlingerne

• Det opfordres de også til på det offentlige arbejdsmarked
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Anbefalinger

Uafhængig 

performance-

evaluering

Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds-

pensioner

Mobiliteten på 

pensions-

markedet

Retvisende og 

rettidig 

information

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

• Sikre at prisen på forsikrings- og pensionsprodukter afspejler omkostningerne

• Arbejdsmarkedspensionsselskabernes incitament til – og mulighed for – at konkurrere på 
det kommercielle marked styrkes

• Virksomheder opfordres til i højere grad at inddrage medarbejdere i forbindelse med 
beslutninger om udbud af pensionsordning 
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Anbefalinger

• Der indføres forbud mod, at det på forhånd er fastlagt i udbuddet af en pensionsordning, 
at den pågældende mægler står for den efterfølgende rådgivning af opsparerne

• Mægleres uvildighed skal styrkes

Uafhængig 

performance-

evaluering

Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds-

pensioner

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

Mobiliteten på 

pensions-

markedet

Retvisende og 

rettidig 

information
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Anbefalinger

Løbende 

performance-

evaluering

Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds-

pensioner

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

Retvisende og 

rettidig 

information

-

Mobiliteten på 

pensions

markedet

• Der skal arbejdes på at komme eksisterende klatpensioner til livs

• Fremadrettet skal det fremgå af pensionskontrakter, at hvilende ordninger 
overføres som default

• Gebyret ved overførsel af depoter gøres omkostningsbaseret
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Anbefalinger

• For lukkede rentegrupper: Det sikres, at opsparere med ældre garantier får 
mulighed for at medtage alle/flere midler ved skift, herunder en andel af de 
akkumulerede værdireguleringer og det kollektive bonuspotentiale

• Generelt: Det sikres, at opsparere får en større andel af den kollektive kapital 
med, hvis depotet flyttes til et andet pensionsselskab

• Der skabes mere frihed til at flytte ratepension og aldersopsparing efter 
overgang til pension

Løbende 

performance-

evaluering

Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds-

pensioner

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

Mobiliteten på 

pensions-

markedet

Retvisende og 

rettidig 

information
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Anbefalinger

Løbende 

performance-

evaluering

Konkurrencen 

om 

arbejdsmarkeds-

pensioner

Konkurrencen 

om 

firmapensioner

Mobiliteten på 

pensions-

markedet

Retvisende og 

rettidig 

information

• Branchen afskaffer løbende muligheden for at bruge standardsatser for visse 
aktivklasser i beregningen af ÅOP og ÅOK

• Det gøres muligt for opspareren at se prognoseberegninger baseret på både 
standardiserede og faktiske investeringsomkostninger

• Der udarbejdes supplerende personlige nøgletal til anskueliggørelse af 
omkostninger

• Pensionsinfo udbygges med mere fokus på selskabernes performance
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Konkurrencen kan blive bedre

• Observationer indikerer mulighed for bedre konkurrence

• Svært for nye at komme ind – svært at ekspandere

22 anbefalinger til styrket konkurrence
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Tak for i dag

Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

• Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk

• Lyt til vores podcast

• Følg os på Twitter:

@konkurogforbrug

@JakHald

• Pressekontakt: 4171 5098

https://www.kfst.dk/
http://forbrug.dk
http://twitter.com/konkurogforbrug
http://twitter.com/JakHald
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