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Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale til 

Forsikring & Pensions årsmøde d. 16. maj 2013. 

[KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 

  

Tak for invitationen. 

 

Da jeg skulle forberede mig til i dag, kom jeg til at tænke tilbage på et 

interview, jeg gav til Berlingske for nyligt. I ved sådan et ”hvem er 

ministeren egentlig som menneske” interview. Hvad for nogle bøger læser 

jeg, hvem er jeg bedste ven med i regeringen osv. 
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Her blev jeg blandt andet spurgt: hvilken figur inden for fiktionens verden 

ser du op til? 

 

Mit svar var: Pippi Langstrømpe. 

 

Udover at de vist ret ofte opfører teater her i det nedlagte gasværk, tænker I 

nok: hvad dælen har Pippi med pension og forsikring at gøre? 

 

Jo, Pippi har et ordsprog, som lyder: ”Når man er vældig stærk, skal man 

også være vældig rar”, eller snäll er det vel helt præcist.  
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Jeg anser jer, pensions- og forsikringsselskaber, som vældig stærke. I er 

velfungerende, har en stærk position og spiller en stor rolle i det danske 

samfund. 

 

Den stærke position skal I bruge godt. Derfor vil jeg gerne i dag tale om de 

forventninger, jeg mener, naturligt følger med, når man har en stærk 

position. 

  

I skal også bidrage til håndtere de udfordringer, vi står overfor med at få 

skabt vækst og job. Det har vi brug for i disse tider. I skal udnytte, at I med 

jeres slagkraft har mulighed for at investere i nye områder, herunder 

erhvervsobligationer og OPP-projekter. Til gavn for både jeres kunder og 

den danske økonomi.  
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I skal sørge for, at forbrugerne fortsat har tillid til det danske 

pensionssystem og deres pensionsselskaber.   

 

Og I skal løfte jeres del af opgaven med at styrke forebyggelsen, så vi får 

mulighed for at tage hånd om problemer, inden skaden er sket.  

 

Tre forventninger, der er til og tage og føle på. Men heldigvis skal I ikke stå 

for det hele selv – vi skal løfte i fællesskab, som vi har tradition for her i 

Danmark. 

  

[Den stærke markedsposition] 
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Året, der er gået, har budt på en særlig begivenhed. Nemlig 25 års jubilæet 

for lanceringen af arbejdsmarkedspensionerne. For et kvart århundrede 

siden optrådte den nye post for første gang på helt almindelige danskeres 

lønsedler og sikrer dem dermed en bedre alderdom. 

 

Det har bidraget til, at vi har et af de måske mest robuste pensionssystemer i 

verden. Netop et eksempel på, at vi sammen skaber stærke løsninger. 

 

I dag, 25 år senere, står vi med de bedste muligheder for at sikre, at 

danskerne har et solidt økonomisk fundament, der kan danne gode rammer 

for tiden som pensionist.  
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Den private pensionsformue, som I har ansvaret for, udgør i dag over 2.000 

milliarder kr. Det er rigtig, rigtig mange penge – Pippi Langstrømpe har en 

kuffert, der altid er fuld af guldmønter, men her er hun i den grad overhalet 

inden om. Og det er oven i købet et beløb, der fortsat vil stige i årene, der 

kommer.  

 

[Alternative investeringer] 

Jeres fornemste opgave er at skabe det bedste afkast til kunderne og ejerne. 

Og med det nuværende lave renteniveau kan det give god mening at opsøge 

nye investerings-græsgange. Selvfølgelig med det i baghovedet, at med 

højere forventet afkast kommer som regel større risiko. 
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Den risiko er det vigtigt, at I kan håndtere, så forvaltning af midlerne fortsat 

sker forsvarligt. Men jeg mener, I har den kritiske masse, der skal til for, at 

I kan påtage jer opgaven.  
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Fra regeringens side arbejder vi på at forbedre rammerne for, at I kan 

foretage sunde, risikovillige investeringer. Investeringer, der kan øge 

afkastet for pensionssektoren og samtidig kan bidrage til at styrke væksten 

herhjemme.  

 

[Erhvervsobligationer] 

Et eksempel er erhvervsobligationer.  
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Markedet for erhvervsobligationer i Danmark er langt fra lige så stort som i 

Norge og Sverige. Som noget særligt i Danmark kommer en stor del af 

finansieringen til virksomhederne fra bankerne. Hvis vi får lavet om på det, 

får danske virksomheder bedre mulighed for at supplere den traditionelle 

bankfinansiering. Det kan bidrage til at styrke investeringer, vækst og 

jobskabelse i dansk erhvervsliv.  

 

Det, vi som regering kan gøre, er at sikre, at rammerne er på plads. Helt 

konkret vil vi til efteråret fremlægge lovgivning, der gør det mere attraktivt 

at anvende såkaldte repræsentanter på obligationsudstedelser.  
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Det kan gøre direkte obligationsudstedelser lettere og på den måde mere 

tilgængeligt for andre end de helt store virksomheder. 

 

Samtidig vil vi give pengeinstitutterne bedre mulighed for at udstede 

obligationer med sikkerhed i afgrænsede puljer af erhvervsudlån. Det kan 

bidrage til at give pengeinstitutterne større udlånsmuligheder   

 

Jeg håber, at I vil se åbent på de nye investeringsmuligheder, der skabes for 

jer. At I vil gøre jeres til at få et marked op og stå. Det er et marked, som 

skal modnes. Det vil tage noget tid, men hvis I ikke som en helt central 

investorgruppe involverer jer, bliver det svært at få et godt marked.  
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Hvis vi ved fælles hjælp kan lykkes, kan det give jer mulighed for et højere 

afkast, og vil samtidig give danske virksomheder bedre adgang til 

finansiering. Det er i alles interesse, at vi får skabt mulighed for mere vækst 

og job. Det kan I medvirke til.  

 

[OPP - offentlig-private partnerskaber] 

En anden ting, jeg gerne vil fremhæve, er offentlige-private partnerskaber - 

de såkaldte OPP-projekter.  
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De mange pensionsmilliarder, I ligger inde med, skal forvaltes ansvarligt, 

og I skal sikre opsparerne et fornuftigt afkast. Det indebærer også, at 

pengene skal ud og arbejde – gerne også her til lands. En del af danskernes 

pensionsopsparing kan med fordel investeres i danske OPP-projekter. På 

den måde bidrager de til forbedringer i det danske samfund samtidig med, 

at der skabes afkast til opsparingen. Det kan få smilene frem hele vejen 

rundt: hos opsparerne – hos pensionskasserne – og hos alle danskerne, der 

får glæde af projekterne. 

 

Jeg synes derfor, det er et interessant udredningsarbejde, som en række 

pensionsselskaber med Anders Eldrup og Peter Schütze i spidsen har sendt 

på gaden i går.  
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Ikke mindst har jeg bidt mærke i, at det på baggrund af udredningsarbejdet 

konkluderes, at et veltilrettelagt OPP-projekt, kan give større gevinster for 

samfundet end den omkostning, der følger med den private finansiering fra 

pensionsselskaber. Det er meget interessant, for det er helt afgørende, at 

OPP-projekterne er rentable for det offentlige.  

 

Jeg er også glad for at se, at mange af anbefalingerne i rapporten ligger i 

god tråd med regeringens arbejde på området. Blandt andet lægger vi 

allerede nu stor vægt på at fremme anvendelsen af funktionskrav og fokus 

på totalomkomstninger – både i forbindelse med anlægsarbejde og andre 

typer offentlig-privat samarbejde.  
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Vi har også lagt vægt på at udvikle en standard for OPP-projekter og sikre 

vejledning til offentlige myndigheder, der overvejer OPP. Sidste år 

lancerede vi en standardmodel for OPP, som kan være med til at sikre 

genkendelighed fra projekt til projekt. Og i forrige måned kom vi med en 

udvidelse af modellen for OPP til renoveringsprojekter.  

 

Jeg ved godt, at de danske regler for offentlige-private partnerskaber fortsat 

danner nogle uhensigtsmæssige barrierer, der gør samarbejdet kompliceret.  
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De barrierer vil vi i regeringen gerne være med til at fjerne. Derfor ser vi 

hele tiden på, om der er behov for yderligere tiltag. Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen har netop igangsat en ny undersøgelse. Den skal være 

med til at nedbryde nogle af de barrierer, som forhindrer kommuner og 

regioner i at anvende OPP-modellen. Indsatsen skulle gerne gøre det mere 

attraktivt for jer at deltage.  

 

Så med mere viden på området og en fremstrakt hånd fra både de offentlige 

og de private aktører håber jeg, at vi i nær fremtid vil se, at I også kan 

bidrage med jeres styrke til investeringer i danske OPP-projekter. Projekter 

som skaber vækst og jobs, gerne i forhold til nogle af Danmarks 

styrkepositioner.  
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[Aftalen om rentediskonteringskurven] 

Den lave rente er en udfordring for jer i forhold til de garanterede 

pensioner. Fra regeringens side er der fokus på, at reglerne ikke fører til en 

uhensigtsmæssig investeringspolitik i det nuværende lavrentemiljø, men at I 

som branche har mulighed for at forvalte kundernes midler på en måde, der 

understøtter et fornuftigt langsigtet afkast.  

 

Det var et af hensynene bag aftalen om rentediskonteringskurven fra juni 

sidste år. Med aftalen sikrede vi os, at pensionsopsparerne ikke kommer til 

at lide unødige tab på grund af de historisk lave renter, vi har i disse år. 

Konkret ville vi undgå, at de unormale forhold i markederne skulle presse 

jer til at foretage kortsigtede investeringer.  
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Det er mit indtryk, at aftalen virker efter hensigten og fortsat giver jer 

mulighed for at investere langsigtet til gavn for kunderne.  

 

Aftalen udløber med udgangen af 2013. Efter sommerferien vil jeg derfor 

kalde til møde, så vi sammen kan drøfte en videreførelse af aftalen. 

 

[Forbrugerhensynet] 

Jeg vil ikke kun tale om investeringssiden i dag. For selv om et fornuftigt 

afkast er helt centralt, så er det langt fra nok til at sikre tilfredse kunder i 

butikken. Her er forbrugerhensyn også helt afgørende.  
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[Åbenhed og gennemsigtighed for forbrugerne om pensionsforhold] 

Kundernes fortsatte tiltro til deres pensionsinstitut er helt afgørende for, at 

vi kan bevare og udbygge det danske pensionssystem. Derfor er det et klart 

krav fra min side, at I fortsat lægger stor vægt på hensynet til forbrugerne.  

 

Det indebærer blandt andet, at I skal sørge for, at der er den største grad af 

åbenhed og gennemsigtighed for jeres kunder om deres pensionsforhold. 

Emnet har været på dagsordnen i mange år, og vil også være det fremover. 

For selv om I er nået langt, er der stadig plads til forbedringer.  

  

Det er nu en del år siden, I tog fat på arbejdet med at skabe åbenhed og 

gennemsigtighed. I har fået gennemført en række initiativer, og det er 

positivt.  
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Jeres arbejde har senest resulteret i to hjemmeside-portaler. Desværre er det 

ikke helt lykkedes at få hele branchen med. Og en sammenligningsportal er 

jo ikke meget værd, hvis ikke den giver et samlet overblik over alle 

selskaberne. Derfor er det vigtigt, at I får løst de udeståender, I har som 

branche, så alle selskaberne deltager i projektet. 

 

I juni sidste år blev vi enige om, at der i år skal gennemføres en evaluering 

af jeres åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. 
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Jeg lægger vægt på, at en evaluering har fokus på, om initiativerne opfylder 

forbrugernes behov. Derudover skal den se på, om de gennemførte 

initiativer rent faktisk har virket, og om forbrugerne rent faktisk bedre 

forstår sine pensionsforhold end tidligere. Ikke kun på, om forbrugerne har 

fået bedre mulighed for at forstå den. Det er to forskellige ting.  

 

Med andre ord skal vi have klarlagt, om de initiativer, der er gennemført, nu 

også faktisk hjælper forbrugerne. Eller om der er behov for yderligere tiltag, 

og om noget kan gøres bedre end i dag. 

 

Og jeg vil gerne understrege, at vi i regeringen er klar til at supplere de 

initiativer, som I i branchen har søsat, hvis hensynet til forbrugerne tilsiger, 

at der er behov for det. 
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[Små hvilende pensioner] 

Nu vi er ved forbrugerhensyn, vil jeg gerne benytte anledningen til at minde 

om, at vi har en uløst problemstilling med de mange små hvilende 

pensionsordninger - de såkaldte klatpensioner. De står til at blive spist op af 

administrationsomkostninger, hvis ikke der findes en løsning. Vi taler her et 

tocifret milliardbeløb.   

 

Vi ved alle, at det kan være svært at få folk til at engagere sig i 

pensionsforhold. Derfor er det også svært at få folk til selv at tage hånd om 

at få flyttet små hvilende pensionsordninger.  
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Jeg er klar over, at I med forskellige initiativer har forsøgt at vække 

forbrugerens interesse for deres hvilende pensioner.  

 

Men vi må konstatere, at det ikke er nok til at komme i hus.  

 

Derfor har vi i regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde en 

løsning. Målet er, at de små hvilende pensionsopsparinger går til det formål, 

som de oprindeligt var tiltænkt, nemlig forbrug i alderdommen, ikke 

tvangsudbetaling til forbrug nu og her. 
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[Forebyggelse – skadesforsikring] 

Temaet i dag er forebyggelse. Og forebyggelse er jeg sikker på, vi kan blive 

enige om er en god ting.  

 

Jeg ved, at I i dag har diskuteret forebyggelse i forhold til sygefravær og 

kriminalitet. Men jeg vil gerne benytte anledningen til at pege på 

klimaområdet som et andet sted, hvor forebyggelse kan spille en rolle.  

Særligt i de seneste par år har vi i Danmark oplevet klimaforandringer, som 

har givet os nogle udfordringer, vi ikke helt var klar til.  
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Vandstandene i havene er steget, og Danmark har oplevet et stigende antal 

kraftige skybrud. Det øger risikoen for oversvømmelse. I takt med at 

skybruddenes styrke tager til, er der et behov for flere og mere effektive 

forebyggende tiltag. 

 

Forsikringstagerne kan forebygge ved at bruge deres sunde fornuft, når de 

køber bolig. Og de skal sørge for en ordentlig vedligeholdelse af deres 

bygninger. Jeg er bekendt med, at I kigger på, om borgeren kan gives et 

økonomisk incitament til at gennemføre forebyggende foranstaltninger mod 

skybrudsskader. Jeg synes, at det ville være positivt, hvis det kunne lade sig 

gøre.   
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I som forsikringsselskaber kan forebygge gennem produktudvikling ved at 

stille krav om tekniske installationer. I har - via de skader I oplever - en 

særlig viden om, hvorfor skader opstår. Den viden kan I med fordel bruge 

til gavn for kunderne og informere om, hvordan man for eksempel 

forebygger mod vejrligsskader. 

 

Dog må vi acceptere, at der muligvis kan være en meget begrænset kreds af 

boligejere i Danmark som er specielt udsatte for gentagne oversvømmelser, 

og hvor rimelige forebyggelsestiltag fra boligejeren eller kommunen ikke 

kan forhindre oversvømmelser.  
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De boligejere risikerer, at der skal betales ekstraordinært høje præmier til 

forsikringsselskabet, og i værste tilfælde, at de måske ikke kan få forsikret 

deres bolig med alle de personlige konsekvenser, det kan have.  

 

Hertil vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt, at I står ved jeres 

kollektive ansvar og sørger for, at ingen tabes på gulvet. Alle skal kunne få 

forsikret deres hus. Det er et afgørende succeskriterium for, om vi kan siges 

at have et effektivt og velfungerende forsikringssystem også fremover. 
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Vi har i regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge problemets 

omfang og finde en fælles løsning for den lille gruppe af boligejere, der er 

mest udsat for vandskader og oversvømmelser. Arbejdsgruppen skal senest 

afslutte sit arbejde i 2013, og jeg ser frem til at modtage deres forslag. 

  

[Afslutning] 

Her til sidst vil jeg gerne vende tilbage til mit udgangspunkt: At I 

forsikrings- og pensionsselskaber – jo overordnet set – gør det rigtig godt. 

Og at I har en stærk position.  

 

Men jeg har ligesom Pippi Langstrømpe altid ment, at med stor styrke 

følger et stort ansvar. Det gælder også for jer.  
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I skal sikre, at jeres produkter skaber størst mulig værdi for jeres kunder, og 

være villige til at tænke nyt og bredt for at nå det mål.  

 

I skal sikre, at jeres kunder let kan gennemskue produkterne. I skal sikre jer, 

at I har en dækkende række af produkter på hylderne. Og I skal styrke 

tilliden hos kunderne. Men samtidig skal I være jer bevidste om jeres store 

samfundsmæssige betydning.  

 

Jeg vil gerne slutte af med at sige, at jeg sætter stor pris på det konstruktive 

samarbejde, vi har. Jeg synes, at vi sammen viser, at det kan lade sig gøre at 

skabe nogle gode løsninger på dette vigtige område. 25 års jubilæet for 

arbejdsmarkedspensionen er et godt eksempel.  
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Jeg har stor tiltro til, at vi sammen også kan få løst de... skal vi kalde det 

udeståender, vi har.  

 

Tak for ordet.   


