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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato 1.februar 2018 

Til stede Medlemsforum Vest og fra Lærernes Pension: Jesper Brohus, Helle 

Heldbo, Morten Skjerk og Mettemalou Eden 

Fraværende Benny Bukhave, Carsten Bai, Kirsten Harbøll, Kirsten Nielsen, Peter Al-

brechtsen, Thomas Lynge Madsen 

Referent Mettemalou Eden 

 
 
 
Dagsorden 
 

1. Velkommen v. formand Leif Plauborg 
2. ”Siden sidst” v. Mettemalou Eden 
3. Lærergerning og sundhed – v. Jesper Brohus  
4. Opfølgning på etik – hvad blev besluttet, hvad sker der nu? v. Mettemalou Eden 
5. ”Vridemaskinen indefra” – Morten Skjerk om pressehåndtering 
6. ”Skattely – hvad snakker du om?” - Helle Heldbo om selskabsstrukturer 
7. Tak for i dag 

 
Referat 
 
1. Formand Leif Plauborg bød velkommen til årets første møde i Medlemsforum Vest. 

Han kunne fortælle, at et medlem havde haft vanskeligt ved at få kontakt til ”sin” 
medlemsforum-repræsentant, for der er ikke længere kontaktoplysninger på hjemme-
siden.  
Mettemalou kunne fortælle, at kontaktoplysninger ikke er på, fordi det med det nu-
værende hjemmesidesystem ikke er muligt at gardere sig mod robotter, der trawler 
nettet igennem og samler mailadresser for at sælge dem videre til spam. 
Mettemalou har i en mail orienteret forumdeltagerne og bedt alle, som ønsker at få 
deres kontaktoplysninger på, meddele det til hende. Så vil hun sørge for, at de bliver 
sat på, og imens skubber Lærernes Pension på for at finde en bedre løsning. 
 
Anledningen til at medlemmet henvendte sig var, at vedkommende følte sig i klemme 
i forhold til den nye udbetaling af en sum ved ressourceforløbsydelse.  Dette gav an-
ledning til en længere debat om rimeligheden af skæringsdatoen for forsikringen og 
muligheden for at finde lempeligere løsninger, for dem der er så uheldige at være ble-
vet sygemeldt før forsikringsdækningen blev indført. Der var almindelig forståelse for, 
at det må opleves uretfærdigt for dem, det rammer, men debatten førte ikke til kon-
krete forslag til en ændret procedure, når nye forsikringer bliver indført.   
 

2. Mettemalou orienterede om, at depotrenten bliver sat op for 2018, og at både om-
kostninger for administration og invalidepriser igen bliver sat ned i 2018. 
 

      



 

Side 2/3 
 

Hun gennemgik også rammerne for en aldersopspring uden modregning i sociale 
ydelser, som er blevet introduceret som et led i regeringens pensionsreform. 
Lærerens Pension er i færd med at undersøge, om der er måder at implementere de 
nye muligheder på, som kan komme medlemmerne til gavn. 
 
På samme måde undersøges det i øjeblikket, om Lærernes Pension bør ændre forsik-
ringsbetingelserne for LærerPensionen for at tilpasse den til de ændrede regler for løn 
og tilskud under fleksjob. 
 

3. Ansvarshavende aktuar i Lærernes Pension, Jesper Brohus, fortalte om lærergerning 
og sundhed: om måder at forstå fænomenet sundhed på, om den anseelige, men sta-
bile, andel af psykiske lidelser i billedet af lærernes samlede tilkendelser af invalide-
pensionsformer og om de tre forsøg med forebyggende indsatser, der er blevet gen-
nemført med økonomisk støtte fra Lærernes Pension igennem de seneste år.  
 
De tre forsøgsprojekter, som rettede sig mod henholdsvis raske, raske med dårlig 
trivsel og sygemeldte lærere, blev gennemgået med løbende spørgsmål og kommen-
tarer fra Medlemsforum Vest-deltagerne.  
 
Det var ikke muligt på baggrund af de tre projekter at komme med entydige eller 
klokkeklare konklusioner, men der tegner sig et billede af, at skal man forebygge de 
psykiske lidelser, typisk stress, som er den største årsag til, at lærere blive langtids-
sygemeldt og uarbejdsdygtige i en længere periode, så skal der indsatser til både på 
organisatorisk og på individ- niveau. 
 

4. Mettemalou Eden orienterede om bestyrelsens beslutninger om justeringer af Lærer-
nes Pensions etiske kodeks.  
 
Justeringerne omfatter: hel eller delvis eksklusion af produktion af termisk kul, af to-
bak, af oliesand, og af arktisk olieboring. 
Ændringerne vil blive implementeret, når Lærernes Pensions sortliste bliver opdateret 
i maj/juni 2018. 
 
I kølvandet på justeringerne vil der fremover komme større åbenhed og gennemsig-
tighed om Lærernes Pensions sortlister og etiske investeringspraksis og -principper. 
Hjemmesiden vil være omdrejningspunkt. 
 

5. Kommunikationskonsulent i Lærernes Pension Morten Skjerk begyndte at fortælle om, 
hvordan Lærernes Pensions medvirken i DRs dokumentarudsendelse om Paradise Pa-
pers udrullede sig –  
 

6.  – og i ping-pong med Morten Skjerks beretning fortalte Head of Fund Selection Helle 
Heldbo om den konkrete investering, som DR Dokumentar var så interesseret i og så 
kritisk overfor. 
 
Oplægsholderne inviterede til, at deltagerne i Medlemssforum Vest spurgte og kom-
menterede løbende på det, der blev fortalt. Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt det 
er godt nok blot at følge lovgivningen og ved, om det er muligt, at Lærernes Pension 
ALTID gør det rigtige. Nogle mente, at DR dokumentaren var en storm i et glas vand, 
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som ikke har fyldt særligt meget blandt medlemmerne, og der var overvejende tillid 
til, at Lærernes Pension håndterer det godt. Nogle mente, at det er en trend i hele 
verden, at man ikke vil finde sig i, at kapitalfonde og multinationale selskaber fører 
aggressiv skattetænkning imod 3. verdenslande, og der var tilfredshed med, at der er 
stor gennemsigtighed i konstruktionen på Cayman Islands, som Lærernes Pension er 
med i. Og en opfordring til at Lærernes Pension fortsat arbejder for yderligere gen-
nemsigtighed.  
 
Der var almindelig anerkendelse for – og også lidt stolthed over -  den konkrete inve-
stering i gummiplantage i Indonesien, som ud over at skabe et afkast til medlemmer-
nes pensioner også sigter mod at bidrage til større bæredygtighed og en bedre skov-
drift-kultur i et 3.-verdensland.   
 
I takt med at Morten Skjerk afdækkede, hvordan DR dokumentar holdt fast i sin vin-
kel på den historie, de som udgangspunkt havde ønsket at fortælle og så bort fra alle 
de nuancerende informationer, Lærernes Pension kunne tilvejebringe, fik deltagerne 
indsigt i, hvad Lærernes Pension er oppe imod, når pressen bestemmer sig for at 
rulle. Blandt andet blev de mange fraklip fra interviewet med Lærernes Pensions ad-
ministrerende direktør, Paul Brüniche-Olsen, fremvist. 
 

7. Mettemalou Eden orienterede afslutningsvist kort om Lærernes Pensions jubilæumsar-
rangementet den 5. april og seminaret og årsmødet den 20. april 2018. Begge dele vil 
der blive sendt indbydelse ud til i løbet af de kommende uger. 
Hermed var dagens mødet slut. 


