
SISA

SISA

10 år10 år



2

KEND DINE RETTIGHEDER

Indhold
Forord .....................................................3
Lidt historie ............................................4
Medlemsudvikling og alder i SISA ........6
Regulativer .............................................8
Bidragsindbetalinger .............................9
Investeringsvirksomhed .......................11

SISA
SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT

SORAARNERUSSUTISIAQALERNISSAMUT
ANINGAASAATEQARFIAT

Box 9 · 3900 Nuuk · Telefon 32 40 22 · Telefax 32 71 30
sisa@sisa.gl · VIR263019 · SE 11 80 79 25



En pensionskasse fylder rundt

Det er ti år siden, Arbejdstagernes Pensionskasse SISA så dagens lys efter et
langt og grundigt forarbejde. Dermed også ti år siden, vi kunne begynde at
hjælpe arbejdstagerne i Grønland med at kunne se frem til en økonomisk
tryg alderdom, hvor pensionen er et godt tilskud til, at man får en økonomisk
godt funderet tredje alder. 

I dag har SISA 29.000 medlemmer, og vi håber, at mange flere kommer til. 

Pensionen fra SISA er ikke fyrstelig, siges det. Men tænk på, at alle Jer, som
skal på pension indenfor en kort årrække eller som får pension i dag, kun
har indbetalt i en meget kort årrække. Pensionen skal derfor alene ses som
et supplement til alderspensionen. Hvis du vil sikre din alderdom, skal du be-
gynde at spare op allerede nu. Det er logisk, at jo flere år, du sparer op, jo
flere penge er der i kassen, når du engang går på pension. Jeg forstår så ud-
mærket, at unge mennesker ikke tænker på deres alderdom, som ligger
mange år frem. Men prøv alligevel at forestille dig, hvordan du gerne vil leve
efter de 65. Vil du have råd til at rejse på ferie? Besøge familien på kysten?
Købe lidt nyt tøj? Så er det en rigtig god ide at spare op, så du er sikker på
at kunne fortsætte din høje levestandard når du bliver pensioneret. Og for
et relativ lavt bidrag om måneden - din arbejdsgiver betaler resten - bliver det
til rigtig mange penge, når du en dag får brug for dem.

Den globale finanskrise kradser, og det har vi da også kunne mærke i SISA,
der som alle andre pensionskasser er ramt af tab på investeringerne. Men en
pensionsopsparing er en meget langsigtet investering, og tingene når at
ændre sig mange gange, inden du får brug for dine penge. I SISA investerer
vi dine penge på bedst mulig måde, og SISA har en god og sund økonomi.

I denne folder gør vi status over de første ti år og fortæller lidt om vores hid-
tidige arbejde. Lad os fejre det første skarpe hjørne, og se frem til mange
flere gode år i fremtiden.

De bedste hilsner,
Jess G. Berthelsen

Formand
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Lidt historie

Siden Arbejdstagernes Pensionskasse SISA blev stiftet i 1999 som Grønlands
første arbejdsmarkedspensionsordning, har vi arbejdet hårdt for at optimere
forholdene for medlemmerne. SISA administrerer den pensionsordning, som
er indgået mellem lønmodtagerorganisationen SIK og en række offentlige
og private virksomheder - over 200 virksomheder indbetaler pensionsbidrag
til SISA. 

SISA yder: 

- Alderspension
Udbetaling af pension når medlemmet bliver pensionist

- Ægtefællepension (pensionsregulativ I)
Udbetaling af pension til efterladt ægtefælle i 10 år

- Førtidspension
Udbetaling af pension hvis medlemmet går på førtidspension

- Børnepension
Børn, som arver eller er forsørget af medlemmet

- Depotsikring (pensionsregulativ II)
Nærmeste pårørende eller eventuelle begunstigede arver medlemmets pen-
sion, hvis dette dør før pensionsalderen

- Bidragsfritagelse under sygdom
Medlemmet behøver ikke indbetale til sin pension under sygemelding

Siden starten i 1999 er medlemstallet steget støt og roligt, og vi har i dag
29.000 medlemmer. De 16.000 er aktive, og resten er såkaldt hvilende med-
lemmer, hvilket betyder, at der ikke er indbetalt til pensionen i en periode på
mere end seks måneder. 46 medlemmer af SISA modtog i 2008 løbende pen-
sionsudbetalinger.

Men SISA vil meget gerne have endnu flere medlemmer, og vi vil også gerne
have yngre medlemmer. Den gennemsnitlige alder i SISA er 39 år, en alder,
der har ligget stabilt lige siden starten.
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SISA’s medlemmer er gode til at spare op. Da SISA startede tilbage i 1999,
ind betalte hvert medlem i gennemsnit 2.167 kr. om året, men i 2008 var den
gennemsnitlige indbetaling steget til 9.805 kr. En meget flot fremgang, som
dels skyldes fremgangen i lønniveauet, men i særdeleshed den overens-
komstmæssige fremgang i bidragsprocenten. 

SISAs kontor ligger i Nuuk, og her sidder tre medarbejdere, som hver dag
glæ der sig til at hjælpe medlemmerne med svar på spørgsmål og seneste nyt
fra pensionsfronten. Ring, mail eller kom forbi, vi er parate til at hjælpe Jer! 
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Medlemsudvikling og alder i SISA

Hvem er medlemmer i SISA? Jo, hvis man skal gøre det op i tal og grafer kan
vi se, at SISA ved starten for ti år siden havde ca. 22.000 medlemmer, og i dag
er tallet steget til 29.000. Et tal, der er steget støt og roligt siden starten, dog
med en meget lille nedgang i 2008. Denne nedgang skyldes alene, at SISA’s
bestyrelse besluttede, at opsparinger på mindre end 1.000 kr, der ikke havde
været indbetalt til længe, skulle udbetales. Beslutningen betød et farvel til
2.193 medlemmer. I 2008 var der således 15.271 medlemmer, som indbetalte
til deres pension mod ca. 700 flere året før. Sidste år blev 13.527 medlemmer
hvilende medlemmer, og det er ca. 600 færre i forhold til 2007. Hver måned
indbetaler ca. 11.800 medlemmer pensionsbidrag til SISA.

Medlemmer tæller i det væsentlige lønmodtagere, som aflønnes i henhold til
en SIK overenskomst. 

Medlemmernes gennemsnitsalder er 39 år. Lidt flere mænd end kvinder spa-
rer op, idet 51 % mænd og 49 % kvinder indbetaler. Det er tal, der har været
stabil siden starten i 1999. Den seneste opgørelse viser, at den største gruppe
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medlemmer ligger i alderen 41-50, den næststørste er de unge mellem 20-30,
og allerfærrest over 60.

Præcis hvad fremtiden byder på, er jo svært at sige, men alt tyder på at den
positive fremgang i medlemstallet fortsætter. SISA ønsker nye medlemmer
velkomne i fremtiden.
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Regulativer

I januar 2007 trådte et nyt pensionsregulativ (II) i kraft, og i det følgende vil
nogle af de vigtigste ændringer blive beskrevet. Denne ordning gælder med-
lemmer, som er blevet optaget efter januar 2007, eller som har valgt at lade
sin 'gamle' pensionsordning overføre til det nye pensionsregulativ.

Dine nærmeste pårørende eller eventuelle begunstigede arver din pension
Som noget nyt, arver din ægtefælle/samlever, børn, andre tætte arvinger
eller indsatte begunstigede den pension, du har opsparet, såfremt du skulle
dø, inden du når pensionsalderen.

Alder for børnepensionister er steget
Når et medlem dør, arver hans/hendes børn op til en bestemt alder, den ind-
betalte pension, såfremt medlemmet har indbetalt mindst 4,5 procent af
egen løn i pensionsbidrag. Denne alder er ændret fra 21 til 24 år. Børnepen-
sionen udgør 10 % (30 % såfremt begge forældre er døde) af den beram-
mede alderspension pr. barn. Retten til pension tilfalder også børn, som
medlemmet har forsørget i mindst 12 måneder.

Alder for alderspensionister er steget
I pensionsregulativ I var pensionsalderen 60 år, det betød, at man kunne be-
gynde at hæve sin pension ved denne alder. Det er lavet om nu, så pen-
sionsalderen følger den alder, som Landstinget fastsætter. I 2009 er denne
alder fastsat til 65 år.

Flere valgmuligheder
Som noget nyt kan du nu vælge mellem tre muligheder: Du kan enten få ud-
betalt en lidt højere pension de første 10 år, for derefter at få mindre resten
af tiden. Du kan også vælge at hæve to års løbende pension på een gang,
hvorefter der bliver lidt mindre udbetalt resten af tiden. Endeligt kan du
vælge at få udbetalt en normal alderspension fra pensionsalderen og frem.

Du kan læse mere om pensionsregulativerne på vores hjemmeside www.sisa.gl,
få en folder tilsendt, eller kontakte os hvis du har flere spørgsmål.
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Bidragsindbetalinger

Igennem årene har medlemmerne sparet op i SISA og vi glæder os over at se,
at medlemmerne sparer mere og mere op. Dette skyldes naturligvis, at løn-
ningerne og bidragsprocenterne er blevet højere. Ved starten for ti år siden,
indbetalte hvert medlem 2.167 kr. om året, mens dette tal er vokset til hele
9.805 kr. i 2008.

Som medlem i SISA indbetales der typisk ca. 5 - 7,2 % af din indtægt til din
pension, og af den andel betaler din arbejdsgiver oftest 2/3 af bidraget. Det
af hænger dog af hvilken overenskomst du er på. Hvis du vil vide mere om
net op din overenskomst, kan du kigge på www.sik.gl

Medlemmernes opsparing vokser naturligvis hele tiden som et resultat af de
investeringer, SISA foretager. I 2008 var medlemsbidraget helt oppe på 116
mio. kr. Foruden de allerede nævnte overenskomstmæssige stigninger som
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en forklaring på, at medlemmerne sparer flere penge op, forklares frem-
gangen også ved, at SIK i løbet af 2008 indgik aftaler med en række nye virk-
somheder. 
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Investeringsvirksomhed

Dine penge er sikre hos SISA. Vi går efter investeringer, som giver bedst mu-
ligt resultat i forhold til mindst mulig risiko. Fordi en pensionsopsparing ty-
pisk løber over rigtigt mange år, har SISA investeret en del i aktier, som typisk
er den investeringsform, der giver den største gevinst, såfremt man har tid til
at vente med at sælge til det rigtige tidspunkt. SISA har i 2009 allieret sig
med Danske Capital, som hjælper med at pleje formue og risikostyring på
bedst tænkelige vis.

SISA kom ud af 2008 med et underskud på 145.935 t. kr. mod et overskud på
4.272 t. kr. året før. Det dårlige 2008-resultat skyldes den verdensomspæn-
dende finanskrise, der har givet aktierne et meget dårligt afkast, men SISA
forventer at dette resultat snart vender. Til gengæld fik SISA et fint resultat
med obligationerne, som gav et afkast på 13,9 % hhv. 6,2 %. Alt i alt har SISA
tjent 2,8 millioner på investeringer de sidste fem år.

Årene igennem har afkastet, dvs. de penge, SISA har tjent på investeringer,
svinget, og det er kun naturligt, når man handler med aktier. På samme måde
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er det naturligt, at afkastet og udsvingene i dette er blevet gradvist højere
som årene er gået, simpelthen fordi der er blevet flere penge at investere i
takt med at medlemmerne har indbetalt til SISA. Vores hidtil bedste år var
2005, hvor vi kom ud med et overskud på 68.223 t. kr.

Foruden aktier og obligationer, investerer SISA også i fast ejendom. SISA har
to ejendomme i Nuuk med i alt syv boligenheder. I 2008 investerede SISA i en
kontorejendom i Ålborg, som er udlejet på en langtidskontrakt til Royal Gre-
enland A/S. SISA har ingen planer om at købe flere boligejendomme.  

Hos SISA tænker vi over, hvem vi investerer hos, og i hvad. SISA støtter der-
for op om FNs retningslinjer for forsvarlig investering, det vil bl.a. sige, at
SISA ikke investerer i våbenindustrien og virksomheder, som bruger børne-
arbejdere.

Finanstilsynet kræver, at pensionskasser udarbejder scenarier, som gør dem i
stand til at ruste sig til nedgangstider som dem, vi ser nu, og SISA har klaret
skærene flot, og har med en god finansiel reserve ingen problemer med at
udbetale pensionerne i de kommende år. 

12

KEND DINE RETTIGHEDER



13

WWW.SISA.GL

Vidste du, at:

• den gennemsnitlige alder for medlemmer er 39 år – dette har
været stabilt gennem alle årene.

• den gennemsnitlige årlige indbetaling pr. medlem i 1999 var på
kr. 2.167, mens den er steget til kr. 9.805 i 2008.

• den årlige grundlagsrente er på 2 %.

• der tilskrives kun bonusrente, når der over tid er positivt af-
kast i investeringerne.

• medlemmerne betaler 8,33 kr. pr. måned for administrationen
af SISA, og at der, derudover trækkes 5 % af ind betalingerne
til administrationen.

• gennemsnitligt 10 medlemmer hver dag kontakter SISA, enten
telefonisk, skriftligt eller ved fremmøde. På årsbasis er det over
2500 henvendelser. 

• SISA rådgiver medlemmerne på grønlandsk og eller på dansk.

• 46 medlemmer modtager løbende pensionsudbetalinger. 

• Du kan følge din pensionsopsparing på internettet;
www.sisa.gl

Kend dine rettigheder
Læs 

PENSIONSREGULATIVET 
Eller søg informationer på 

WWW.SISA.GL 
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