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Er ATP det optimale samlingssted for klatpensioner?

P

ensionssektoren tjener fint på danskernes klatpensioner. Typisk koster
det mellem 400-800 kroner årligt pr.
klatpensionskonto – og dertil betaler
man investerings- og garantiomkostninger.
Gebyrindtægterne anvender pensionsselskaberne til at være mere konkurrencedygtige på
de aktive pensionskonti, hvor konkurrencen
er hård.
Men det er bekostelige årlige gebyrudgifter,
du kan spare frem til 67 år, og de 20 år du er
alderspensionist. De fleste danskere over 40 år
har nemlig tre pensionskonti, og dertil kommer udgifter til pensionskonti i LD og ATP.
Antallet af klatpensioner vokser hastigt
disse år, og de mange konti er en stadig bedre
indtjening i pensionssektoren. Branchens
initiativ med gratis flytning af små klatpensioner har ikke gavnet nævneværdigt – så der
er brug for mere drastiskse løsninger.
Nu undersøger et udvalg, om ATP kan være
løsningen på problemet – en løsning hvor du
automatisk havner i ATP, hvis du glemmer at
rydde op i dine egne pensionsklatter.
Pensionsbranchen er naturligvis ikke
begejstret for ATP-modellen – som vil betyde,
at milliarder af pensionskroner ruller over
til ATP. Men regeringens signal kan vise sig at
være den rette løftestang til en bedre løsning.
Men er ATP den rigtige administrator på
klatpensionerne, eller er ATP-ordningen også
en del af problemet?
ATP havde succes i 90erne med dels at
få udvidet lovhjemlen til kommercielt salg,
pensionsservice og kontoadministration (dog
ikke investeringsopgaven) til store arbejds-

markedspensioner. ATP egenudviklede hurtigt effektive IT-pensionssystemer til opgaven,
og den nye opgave bidrog til den modernisering af ATP.
De seneste ti år er det dog gået skævt for
ATP i konkurrencen med de kommercielle
alternativer. Alle de store arbejdsmarkedspensioner har fravalgt ATP, og senest har også
LD, som ellers har været en tro del af ATPfamilien, også fundet et bedre alternativ.
ATP har ellers investeret massivt i kostbare
eksterne IT-løsninger, men den valgte IT- og
pensionsservicestrategi har altså ikke kunnet
matche alternativerne på pris og kvalitet.
Regeringerne bærer dog lidt af ansvaret, da
ATP mistede administrationen med sanering
af SP-klatpension i 2009 (det såkaldte økonomiske instrument til styring af væksten. Sikkert udtænkt af den tids dygtigste økonomer,
som nogen kan udtrykke det).
Sikke en lavine af besvær regeringen sender videre til virksomheder med sådan et
SP-eventyr. De glemte, at vi i opsparingssammenhæng allerede agerer i verdensklasse,
hvor de fleste nøjsomt opsparer 12-15 procent
af lønnen til alderspension.
Besparelse for indbetaleren
Dette udviklingsfaktum førte til, at Danica
og Nordea i sidste uge foreslog, at regeringens
arbejdsgruppe også bør inddragede rationalet
ved en sanering af ATP-ordningen. De veludbyggede arbejdsmarkeds- og firmapensioner
overtager i fremtiden hovedforsørger-opgaven og erstatter dermed ATPs pensionsrolle.
Laila Mortensen, Industriens Pension og
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Note: De viste afkast er efter investeringsomkostninger. Danica har således i
perioden givet kunderne mere i afkast
og samtidig levere et fornuftig afkast til
aktionærerne.
INFOGRAFIK / ML

tidligere arbejdsmarkeds-pensionskunde i
ATP – redegjorde i pressen for det faktum, at
ATP ikke er svaret på danskernes udfordringer med klatpensionerne.
Fakta er således, at for industrimedarbejderen, som allerede betaler til drift af en
pensionskonto, da vil en sanering af ATPordningen på både indbetaling og opsparing
medføre en direkte besparelse svarende til
driftsudgiften af ATP-kontoen.

En sammenlægning af ATP-ordningen
med danskernes hovedarbejdsmarkedspension vil altså både lette virksomhedernes
indbetalingsbesvær et nøk, bidrage til overskueligheden i pensionsjunglen og spare et
årligt klatgebyr.
I pensionssammenhæng er et godt afkast
og lave investeringsomkostninger betydelig
vigtigere end ovenstående gennemgang af
udgifterne til pensionsadministration.
ATP har klaret det fantastisk på afkastet
på den gamle livslange pensionsopsparing og
overtog førstepladsen fra Industriens Pension
i 2011. Dykker man ned i afkasttallene, er topplaceringen opnået gennem gevinsterne på
forsikringerne mod rentefald. ATP har været
nødsaget til forsikre kundernes pensionsydelser for at forblive solvent ved faldende
renteniveau. Lars Rohde kunne i ugen notere
sig, at ATP i den årlige ti års-afkastmåling er
ikke mindre end fem procent p.a. bedre end
Danica, som et svar på Danicas opfordring til
at få testet ATP i et egentligt EU-udbud.
Dette var dog en barsk sammenligning.
Danica har nemlig som det mest solvente
Danske pensionsselskab sparet på udgifterne
til renteforsikringer.
Lars Rohde nævnte ikke, at afkastet er mindre godt på pensionsmilliarder i SP & DMPordningen (hvor der ikke er krav til renteforsikringer). Her halter ATP-afkastet omvendt
efter Danicas, jf. nedenstående afkasttabel.
Det bliver spændende at følge regeringens
nye arbejdsgruppe og høre om de forslag, som
kan bidrage til, at vi får ryddet op i junglen af
klatpensioner.  B
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