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MØDEREFERAT 

Møde om Medlemsforum Øst 

Møde dato 5. september 2018 

Til stede Medlemsforum Øst, Susanne Bych og Mettemalou Eden, Lærernes Pension 

Fraværende Anders Schrøder Pedersen, Anne Mette Mungsfeldt, Camilla Demuth, Da-

vid Møller, Jeppe Lorentzen, Minna Riis, Morten Thygesen, Rune Ibsen, 

Torben Nielsen, Nadia Houmann (barsel), Karina Ørum (udtrådt) 

Referent Mettemalou Eden 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen & ”Siden sidst” v. formand Morten Thygesen & Mettemalou Eden 

2. Lærernes Pension og fremtiden, part l – oplæg v Mettemalou Eden 

Livskvalitet - alder, helbred, ensomhed 

Fællesdebat 

3. Visionen for Medlemmer og Kommunikation frem mod 2025, Susanne Bych 

4. Lærernes Pension og fremtiden, part ll  

Bolig  

Arbejdsmarkedet og overgang til pensionisttilværelsen 

5. Afslutning 

 

Referat 

 

1 - Velkommen & ”Siden sidst” 

I formandens og næstformandens fravær bød Mettemalou velkommen. 

 

Hun nævnte artiklen fra Folkeskolen om, at ”lærere invalideres af stress som aldrig 

før”. Hun fortalte, at den stigning i antallet af lærere på invalidepension er opstået 

helt parallelt med, at antallet af invalideforsikrede medlemmer i Lærernes Pension er 

steget, og at Lærernes Pensions ansvarshavende aktuar, Jesper Brohus kan fortælle, 

at antallet af invalidepensionister med psykiske lidelser ikke er steget siden 2013, og 

at selv om der kommer nye invalidepensionister med psykiske diagnoser til, er der 

samtidig også mange, som kommer fra invalidepension tilbage i beskæftigelse. 

Der var forslag om, at Lærernes Pension tager initiativ til et samarbejde med Folke-

skolen om artikler, der vedrører lærernes helbred, pension og forsikring. 

 

Mettemalou fortalte om, hvad status er på udviklingen af produktet Aldersopsparing 

uden modregning, og lovede, at Medlemsforum vil blive grundigere informeret, når 

alle detaljer omkring produktet er endeligt på plads. 

 

2 - Lærernes Pension og fremtiden, part l – oplæg v Mettemalou Eden 

Mettemalou introducerede dagens tema, Lærernes Pension og fremtiden, og gennem-

gik det materiale, som dagens debatter ville komme til at tage afsæt i, nemlig:  

 

 Udvalgte megatrends fra Institut for Fremtidsforsknings rapport, ”Tænketan-

ken – den nye 3. alder” 
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 Udvalgte anbefalinger fra samme rapport 

 Udvalgte data fra Ældre Sagens fremtidsstudie, ”Alder Ingen Hindring, et stu-

die af livet, forventningerne og ønskerne til fremtiden blandt danskere mellem 

50 og 89 år.”  

 

Med disse afsæt, diskuterede Medlemsforum Øst i grupper og i plenum, hvordan Læ-

rernes Pension kan og/eller bør forholde sig. 

 

Det første emne, der blev behandlet, var Livskvalitet - alder, helbred, ensomhed. 

De tanker, deltagerne gjorde sig, var: 

 

1. Lærernes Pension kan godt gøre en indsats, men må ikke glemme deres formål, 

så ”Der skal være penge i det”. 

2. Kan Lærernes Pension medvirke til at udvikle fælles-boligformer, som kan være et 

værn mod ensomhed? 

3. Vi har allerede gode foranstaltninger i gang ift. helbred og forebyggelse 

4. Kan Lærernes Pension oprette en fond, som kan yde støtte til etableringen af fæl-

lesskaber med socialt sigte og fagligt omdrejningspunkt, som trækker på lærernes 

faglige viden? Som ikke nødvendigvis kun retter sig mod gamle mennesker. 

5. Kan Lærernes Pension facilitere og økonomisk støtte eller indgå i formelle part-

nerskaber omkring fællesskabsunderstøttende aktiviteter? Og kan man eventuelt 

få noget økonomi i det ved at tjene på fællesspisninger? 

6. Kan Lærernes Pension udvikle rammer om fællesspisninger som både understøt-

ter ældres ernærings- og kontaktbehov? 

7. Kan Lærernes Pension forestå en uddannelsesopsparing, som medlemmerne kan 

trække på, hvis de ønsker sig et karriereskifte? 

 

 

3 - Visionen for Medlemmer og Kommunikation frem mod 2025, Susanne Bych 

Susanne Bych fortalte om de refleksioner og planer, Lærernes Pensions afdelinger for 

medlemmer og kommunikation har gjort sig i deres arbejde med at tænke selskabet 

ind i fremtiden. 

Under den efterfølgende snak om visionerne blev der rejst mere generelle spørgsmål 

til Lærernes Pensions strategi:  

 Hvad med etikken ift. anvendelse af data i den data-drevne udvikling af med-

lemskommunikationen?  

Susanne fortalte, at vi har en juristgruppe, som hele tiden arbejder med 

GDPR. Lærernes Pension er meget opmærksomme på problematikken og alle 

ny tiltag skal over juristgruppen og godkendes, før vi sætter noget i gang. 

Lærernes Pension er ikke linket op på Facebook.  

 Der var forslag om, at man på hjemmesiden oplyser medlemmer om, hvor 

man står, hvis man siger nej til at dele data med Lærernes Pension. 

 

4 - Lærernes Pension og fremtiden, part ll 

Det andet emne, der blev behandlet, var Bolig. 

De tanker, deltagerne gjorde sig, var: 

 

1. Kan Lærernes Pension medvirke til udviklingen af mix-boliger for alle aldre – di-

lemmaet er modsætningen mellem afkast og en attraktiv leje. 
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2. Kan nybyggeri også omfatte studieboliger og muligheder for fællesaktiviteter? 

3. Kan man udvikle landsbyer, der understøtter fællesskaber – ikke kun for medlem-

mer? 

4. Kan man udvikle mix-bydele, der både har eje-, leje- og andelsboliger? 

5. Kan Lærernes Pension gå ind i OPP om udvikling af plejeboliger? Og tjene penge 

ved at udleje dem til det offentlige? 

6. Kan man bygge og leje ud med en differentieret husleje, hvor medlemmer bor bil-

ligere? 

7. Kan Lærernes Pension opkøbe ældre ejendomme og leje dem ud til medlem-

merne? 

8. Kan Lærernes Pension afsøge mulighederne for at have boliger uden for udvik-

lingsområderne? 

 

Det tredje emne, der blev behandlet, var Arbejdsmarkedet og overgang til pensi-

onisttilværelsen. 

De tanker, deltagerne gjorde sig, var: 

 

1. Det er vigtigt med mulighederne for fleksibel tilbagetrækning. 

2. Aldersreduktionen udfases og det medfører et behov for fleksibilitet i pensionsord-

ningen. 

3. Arbejdsgiverne skal i overenskomstsammenhænge ”presses” til at være mere 

fleksible, når medlemmer ønsker at trække sig gradvist tilbage fra arbejdet. 

4. Kan man lave en orlovsopsparing som en del af pensionen, en man kan trække 

på, hvis man ønsker orlov. 

5. Kan man lave en uddannelsesopsparing? 

6. Lærernes Pension skal være en spiller i samfundet, når der tales om fire dages ar-

bejdsuge eller borgerløn.  

 

 

Næste møde er onsdag den 21. november på Sinatur Hotel Frederiksdal i Lyngby 

 

 

 


