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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 6. februar 2019 

Til stede Medlemsforum øst, fra Lærernes Pension: Ditte Amstrup, Morten Skjerk 

og Mettemalou Eden og fra Forsikring & Pension: seniorkonsulent Kasper 

Andersen 

Fraværende Camilla Louise Demuth, Carsten Borgen, Jens Skovmand, Kim Bach, 

Minna Riis (deltog halvt i VEST-mødet), Nadia Houman (barsel) 

Referent Mettemalou Eden 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen v. formand Morten Thygesen 
2. ”Siden sidst” v. Mettemalou Eden 
3. Hvidvask og Lærernes Pension v. jurist Ditte Amstrup, Lærernes Pension 
4. Brancheorganisationen Forsikring & Pensions initiativer for forbrugerinformation, 

åbenhed og gennemsigtighed v. seniorkonsulent Kasper Andersen, Forsikring & 
Pension 

5. Lærernes Pensions initiativer for åbenhed og gennemsigtighed i investeringerne v. 
Morten Skjerk, Lærernes Pension   

6. Hands on: Find det på hjemmesiden – søg i det nye univers  
7. Opsamling og tak for i dag. 

 

Referat 

 

1. Formand Morten Thygesen bød velkommen til det sidste ordinære medlemsforum-

møde i Øst, inden der igen er nyvalg til Medlemsforum.  

På baggrund af opgørelser over fremmøde til medlemsforummøder opfordrede han 

deltagerne til at overveje, om de har den fornødne tid til at deltage, før de stiller op til 

det kommende valg. Han fortalte, at Karin Bergman Hansen er den eneste, der har 

deltaget i alle møder. Der var applaus for Karin. 

 

Morten Thygesen fortalte også, at han ikke vil stille op til posten som formand efter 

det næste valg, og han opfordrede til, at andre overvejede muligheden af at gøre det. 

 

 

2. Mettemalou Eden fortalte kort om, at  

- afkastet i 2018 blev ca. -4,5% 

- depotrenten i 2019 er 5,0% før skat, 4,24% efter skat 

- afkastet den 30. januar var ca. +3,5%   

- omkostninger til administration er uforandret 1% af indbetalingerne 

 

Hun fortalte også, at Lærernes Pension siden sidst er blevet tildelt to førstepladser: 

7. februar 2019 
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Én i november 2018 for det bedste image blandt landets 15 største pensionsselskaber 

og en anden i januar 2019 for højeste scorer i loyalitet og tilfredshed blandt 4.700 

pensionskunder. 

 

3. Ditte Amstrup fortalte om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Lærernes 

Pension, en indsats, som selskabet er pålagt, selv om både bestyrelsen og Finanstil-

synet vurderer, at risikoen for begge dele er lille i Lærernes Pension.  

 

Ditte Amstrup fortalte, at samtlige medlemmer er blevet gennemgået og kategorise-

ret i hhv. rød, gul eller grøn gruppe. Kategoriseringen sker både i forhold til, om med-

lemmernes forhold og adfærd vurderes til at være tilforladelige eller mistænkelige, og 

i forhold til deres såkaldte PEP-status. PEP står for ”Politisk Eksponeret Person” og 

omfatter fx ministre, folketingsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og direktører i 

statsejede selskaber. Disse og nærtstående til disse er altid i rød kategori, og Lærer-

nes Pension er forpligtet til at holde særligt øje med dem.  

Finanstilsynet har en offentligt tilgængelig PEP-liste. Nærtstående til PEP’er køber Læ-

rernes Pension sig et overblik over i Thomson Reuters system.  

 

Ditte Amstrup kom med forklarende eksempler på både troværdige forhold og på mis-

tænkelige forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Hun forklarede, hvordan Læ-

rernes Pension skal forholde sig ved mistanke om, at der finder hvidvask eller terrorfi-

nansiering sted. Hun fortalte også at sager omkring hvidvask og terrorbekæmpelse 

tilsidesætter alle GDPR-regler, altså regler om beskyttelse af persondata. 

 

4. Kasper Andersen fra Forsikring & Pension (F&P) fortalte, at brancheorganisationen, på 

baggrund af pensionssektorens dårlige image, i de seneste 10-12 år har arbejdet for 

større åbenhed og gennemsigtighed i branchen. Det drejer sig blandt andet om bran-

cheregler, der betyder, at de centrale informationer omkring en pensionsordning skal  

- være nemme at få adgang til 

- være nemme at for overblik over 

- være nemme at sammenligne på tværs af selskaber.  

F&P har til det formål udviklet forbrugerværktøjerne pensionsinfo.dk og ”sammenlign 

Pensionsordninger”. 

 

Senest har F&P taget fire initiativer til at specificere risikoen ved pensionsordninger. 

Dette er specielt relevant for pensionsordninger med markedsrente, hvor den enkelte 

opsparer selv bærer risikoen.  

 

Første initiativ betyder, at selskaberne i pensionsprognoserne fremover både skal vise 

den forventede udbetaling det første år og det forventede udbetalingsforløb i hele 

pensionsperioden. Desuden skal prognosens usikkerhed også fremgå, ved at der skal 

vises tre tal: hvad udbetalingerne vil blive  

- ved et højt afkast  

- ved det forventede afkast  

- ved et lavt afkast.  

Usikkerhed på prognoserne skal vises fra 1. januar 2020 

Kasper Andersen fortalte også om, hvordan prognoserne beregnes. 

 

Det andet initiativ betyder, at selskaberne skal risikomærke markedsrenteprodukter 
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på en ensartet måde, sådan at produkternes risiko bliver sammenlignelig for forbru-

gerne på tværs af selskaber, og at det, der i ét selskab bliver betegnet som en mel-

lemhøj risiko, i et andet bliver betegnet som en høj risiko. 

 

Det tredje initiativ betyder, at forbrugerne skal kunne se, hvordan deres investerings-

portefølje er sammensat i forskellige aktiver. 

 

Det fjerde initiativ betyder, at selskaberne altid skal investere, så kundernes interes-

ser tilgodeses bedst muligt, og kunderne kan få den pension, selskaberne har stillet 

dem i udsigt, men det kom Kasper Andersen ikke yderligere ind på. 

 

Medlemsforumdeltagerne havde en del spørgsmål til Kasper Andersen, og kunne 

blandt andet fortælle at den opsatte tjenestemandspension ikke er synlig på pensi-

onsinfo, en oplysning Kasper Andersen lovede at bringe med tilbage til F&P. 

Der blev også talt list om forskellene på gennemsnitsrenteprodukter og markeds-

rente, og Kasper Andersen fortalte at man på Fakta om Pension kan sammenligne af-

kastet fra forskellige selskaber og se hvad ens opsparing kunne være blevet til, hvas 

man havde haft den i et andet selskab. 

 

5. Kommunikationskonsulent fra Lærernes Pension Morten Skjerk fortalte om Lærernes 

Pensions egne igangværende initiativer for mere åbenhed. I forbindelse med sagen 

om Paradise Papers i 2017 var det blevet det klart, at Lærernes Pension ikke var til-

strækkeligt åbne på deres hjemmeside om investeringer. Det kan give indtryk, af, at 

der er noget at skjule, og det kan åbenlyst gøre selskabet sårbart overfor kritiske 

journalister. 

 

Det indledende arbejde med at øge åbenheden om investeringerne mundede i Lærer-

nes Pension ud i en kernefortælling, som medlemsforumdeltagerne blev bedt om at 

læse og give deres mening til kende om.  Der kom mange brugbare input og værdi-

fulde, kritiske spørgsmål. Centralt stod ønsket om  

 

- at det blev gjort mere klart, at Medlemsforum – som et aktivt valg - bliver inddraget 

- at ordlyden kunne være lidt ”fluffy” 

- at hensyn til naturen ikke var foldet ud  

- et forslag om, at kernefortællingen deles mere klart op i fire ambitioner om Ordent-

lighed, Ærlighed, Transparens og Åbenhed.  

 

Feedbacken bliver taget med og anvendt i det videre arbejde. 

 

Herefter gennemgik Morten Skjerk målet for åbenhedsstrategien og de strategiske 

spor og vigtige fokusområder, der bliver arbejdet efter i realiseringen af dem. 

 

6. Deltagerne blev delt ind i grupper som fik adgang til at gå på nettet og se de endnu 

ikke offentliggjorte sider om Lærernes Pensions investeringer. Med udgangspunkt i de 

netop gennemgåede mål og fokuspunkter, blev de bedt om at give deres feedback på, 

hvor godt de synes, dette nye investeringsafsnit på hjemmesiden kommer i mål. 

 

Der blev debatteret ivrigt i grupperne. Der var generelt stor ros til siderne, og igen 

var der rigtig mange gode, konkrete input, som Morten Skjerk kan tage med tilbage 
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til Lærernes Pension og det videre arbejde med åbenhed på hjemmesiden om Lærer-

nes Pensions investeringer. 

 

7. I dagens løb havde flere medlemmer stillet sig til rådighed for små videointerviews 

med opfordringer til Lærernes Pensions medlemmer om at stille op til Medlemsforum 

ved det forestående valg. Mettemalou fortalte under opsamlingen, at det kommende 

valg vil forløbe som det foregående valg: først en kampagne for at få medlemmer til 

at stille op, og derefter, hvis der er flere opstillede, end der er brug for, en valghand-

ling blandt samtlige medlemmer. 

Kampagnen kører i medlemsbladet, på hjemmesiden, på Facebook, via annoncering 

på de relevante organisationers hjemmesider etc.  

Morten Thygesen anbefalede DR.dks temaer om pensionsalder og et lille værktøj der, 

som gør det nemt at se ens egen pensionsalder. 

Herefter takkede han for et godt møde. 

    

Næste møde er årsmødet, der afholdes den 3.-4. maj på Sinatur, Frederiksdal. 


