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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 4. februar 2016 

Til stede Medlemsforum Øst samt fra Lærernes Pension deltog Charlotte Lyhne, 

Morten Skjerk og Annelise Rosenberg 

Fraværende Birger Madsen, Karina Ørum, Kim Bach, Lars N. Andersen, Lene Nielsen, 

Lisbeth Scherney, Peter Brixen, Rune Ibsen, TiinaElse Aabo 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og siden sidst 

2. Medlemsservice 

3. Årene der gik i Medlemsforaene 2013-2016 

4. Valg til Medlemsforum 2016-2019 

5. Årsmødet 2016  

 

Referat 

 

1. Velkomst ved formanden. Det er valgår, sagde Morten og vi skal snakke om det 

forestående valg i dag. Det er spændende at høre, hvor mange af jer der har lyst til 

at stille op igen. Om I synes, det giver mening at komme til møderne med Lærernes 

Pension. Morten Skjerk er med for at lave interviews og filmklip til vores hjemmeside 

og Facebook om valget. Desuden kommer der en fotograf, som vil tage billeder til 

medlemsbladet. 

 

2. Charlotte Lyhne er koordinator i Lærernes Pension og hun har tæt daglig kontakt til 

administrationsselskabet Forca bl.a. på medlemsområdet. Charlotte forklarede bag-

grunden for, hvorfor vi sammen med PKA og PBU har etableret Forca. På medlems-

området tager Forca sig af den tætte medlemskontakt. Det betyder, at det er en 

medarbejder fra Forca, der tager telefonen, svarer mails og breve, er på chatten og 

laver sagsbehandling for Lærernes Pension. I sekretariatet tager man sig bl.a. af den 

overordnede strategi, udvikler pensionsordningen, sørger for at rammeaftalerne og 

overenskomsterne overholdes og holder trit med lovændringer.  

 

Selvom meget er outsourcet, så har Lærernes Pension stadig ansvaret.  

 

Meget af Charlottes dag går med at holde møder i Forca og med at kontrollere at 

servicemålene overholdes. Forca rapporterer på rigtig mange områder og sekretaria-

tet kan trække mange oplysninger ud af rapporteringsportalen. Det man bl.a. kan se, 

er at gennemsnitsalderen for hvornår, medlemmerne i Lærernes Pension går på pen-

sion er støt stigende. Man kan også se en statistik på, hvad medlemmerne oftest 

spørger om, hvilket gør Lærernes Pension i stand til at sætte ind med ekstra informa-
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tion på de områder, hvor der er størst behov. Lærernes Pension har sat høje service-

mål for medlemsbetjeningen og Forca lever op til målene. 

 

Der blev spurgt om, hvorvidt Lærernes Pension kunne lægge mere information på 

hjemmesiden til støtte for kredse og tillidsrepræsentanter. Svaret hertil er, at sekre-

tariatet har brug for noget input fra foramedlemmerne om, hvad de kunne ønske sig, 

vi skulle lægge på siden. 

 

Pensionstjekket er et redskab, som medlemmerne kan bruge til at tjekke, om de har 

sparet nok op. Vi anbefaler, at medlemmet har sparet så meget op, at de samlet set 

har 70% af deres løn, når de går på pension. Tallet kan naturligvis ikke stå alene, da 

andre forhold i privatøkonomien samt samfundsmæssige forhold også er en vigtig 

medspiller. I slutningen af april måned kommer den første version af pensionstjekket 

og det vil være tilgængeligt for en gruppe under 55 år.  

 

Charlotte bliver stillet overfor forskellige dilemmaer i sin dagligdag, og nogle af dem 

blev diskuteret i grupper.  

 

      Dilemmaer:  

1. Med lærernes forlængede arbejdsdag kommer flere til at ringe forgæves, fordi 

telefonerne lukker kl. 16. Skal Lærernes Pension udvide telefonernes åbningstid? 

Og må det koste noget? 

 

Gruppen ville gerne undersøge, om behovet var reelt nok og hvad det ville koste. 

De foreslog en forsøgsordning med lang åbningstid f.eks. en enkelt dag om ugen i 

et år. Nogle mente ikke, at det var nødvendigt, når vi har chatten åbent til kl. 20. 

Andre igen foreslog, at der blev åbnet op for muligheden for at modtage call-back 

på et senere tidspunkt end kl. 16. 

 

2. Nogle gange er der pres på henvendelserne hos Forca. Det er især på telefonerne 

i perioder, hvor der sker noget særligt f.eks. ved efterlønsreformen. Hvordan skal 

Lærernes Pension prioritere arbejdsopgaverne? 

 

Gruppen var ikke i tvivl om, at telefonerne og især call-back-funktionen kommer i 

første række. Det er her, man bliver irriteret, hvis man ikke kommer i gennem. 

Når først man har en sag under behandling hos Lærernes Pension, er man mere 

tålmodig og ved at det kan tage tid.  

 

3. Lærernes Pension ønsker at målrette de forskellige informationer til livsfaser og 

begivenheder i medlemmernes liv. Ved hvilken alder begynder man at interessere 

sig for pension? Hvornår skal Lærernes Pension prikke til medlemmerne og med 

hvad? 

 

De 30-35 årige er kommet godt i gang med arbejdslivet og er blevet etableret. 

Det er nu, de skal have information om forsikringer, begunstigelse, opsparing og 

hjemmeside. Gerne noget fra Lærernes Pension ved flytning, jobskifte og skift af 

civil status. Det skal gøres personligt. Ved 40-45 års alderen skal de oplyses om 

pensionstjekket – alle skal have information dvs. ikke kun dem, som er i rødt lys. 

Vi skal ikke skrive til dem, hvordan det står til. Vi skal blot informere om mulig-
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hederne. Vi skal gøre det så let for medlemmerne som muligt at tage et person-

ligt ansvar. Nogle efterlyser et sammenligningsværktøj, så de kan se, hvordan de 

er stillet i forhold til andre. Lærernes Pension skal styrke samarbejdet med kred-

se/tillidsrepræsentanter og faglige organisationer om opgaven. 

 

4. Lærernes Pension holder 8 seniormøder om året. Der er stor søgning til møderne 

og oftest ventelister. Der er en del medlemmer, som melder sig til seniormøderne 

flere gange og Lærernes Pension overvejer nu, om der skal være loft over antal 

gange, man må komme? 

 

Nej, alle må komme sammen med deres ægtefælle så ofte, de vil. Især dem med 

lang transport vil kun komme hvis, det er nødvendigt. Når de kommer hjem, taler 

de ofte godt om møderne til kollegerne, så det danner positiv omtale. Det er et 

problem at mange bliver væk. Måske kan det løses ved at overbooke en gang i 

mellem. Lærernes Pension ønsker ikke, at der skal betales depositum eller at der 

skal spares på forplejningen. 

 

5. Omkring 80 procent af medlemmerne er tilmeldt e-boks. Hvad skal Lærernes 

Pension gøre med de resterende? Skal de tvinges i e-boks? Og skal de blot have 

deres post liggende i postmappen på hjemmesiden, hvis de ikke tilmelder sig e-

boks? 

 

Gruppen mente, at det løser sig hen ad vejen. Lærernes Pension skal gøre en eks-

tra indsat for at få flere til at tilmelde sig og sende restpost med b-post. 

 

3. Annelise viste en oversigt over alle de emner, foraene har arbejdet med i valgperio-

den 2013-16. Og det var immervæk mange. En af de store ting var drøftelserne om 

pensionsordningen, som resulterede i et brush-up pr. 1. januar 2016. Det er nu im-

plementeret og Annelise viste, hvorledes selvbetjeningen virker på valg af ratepensi-

on.  

 

Foraene er også involveret i projektet om hjælp til sygdomsramte kolleger, og siden 

tillidsrepræsentanterne blev en del af projektet OG projektet er udvidet til også at 

omfattet kolleger før lønstop, kan Lærernes Pension se en stigning i tilgangen. Lige nu 

er 20 personer i et forløb med Falck Healthcare. 

 

Grupperne satte sig sammen igen. Denne gang var opgaven at tale om arbejdet i 

foraene, hvad de synes om det og om de har lyst til at genopstille. 

 

Der var bred enighed om, at det er meget relevant for Lærernes Pension at kunne 

trække på foraene og afprøve nye ideer. Det er spændende og lærerigt og mange 

bringer den nye lærdom med hjem til deres kolleger. De funger som bindeled fra 

kolleger til Lærernes Pension, så selskabet kan lave bedre pensioner, men de kommer 

automatisk til også at være ambassadører for Lærernes Pension ude omkring. De har 

indflydelse på mange ting og bliver lyttet til. Foraene roste sekretariatet for deres 

altid store engagement.  

 

Der er en ting, Lærernes Pension kan gøre bedre og det er at huske at invitere ind og 

se hvordan vi bor.  
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4. Valg til Medlemsforum 2016 til 2019 

Der er valg til Medlemsforum 2016-19 i foråret. I store træk vil det komme til at 

foregå lige som i 2013. Det betyder, at Lærernes Pension laver et særskilt valgsite, 

hvor kandidaterne skal oprette deres kandidatur og hvorfra de skal invitere deres 5 

stillere. Kandidater og stillere være på plads og godkendt i valgsystemet senest den 

30. april 2016. Forudsætning for godkendelse er, at man har en pensionsordning hos 

Lærernes Pension pr. 1. marts 2016. Efter den 30. april 2016 ved sekretariatet, om 

der skal udskrives kampvalg. Det skal der, hvis der er mere end 30 kandidater til et 

forum. Ved kampvalg får de 25 kandidater, der får flest stemmer en plads i forum-

met. Annelise sender mail til foramedlemmerne med link til valgsitet, når dette er 

klart medio marts 2016. Valget vil blive omtalt i forårs udgaven af medlemsbladet, på 

Lærernes Pensions hjemmeside, Facebookside og på de faglige organisationers 

hjemmesider.   

 

5. Årsmødet 2016 holdes på Scandic City i Århus fredag den 29. april 2016. Før 

årsmødet mødes foraene til frokost og rundvisning på Aros. Professor Torben M. An-

dersen fra Århus Universitet er inviteret til at holde foredrag om pensioner og økono-

mi. 

 

Farvel og tak for i dag. 

 

 

 

  

 


