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MØDEREFERAT 

Møde om Medlemsforum Vest 

Møde dato 29. august 2018 

Til stede Medlemsforum Vest, Susanne Bych og Mettemalou Eden, Lærernes Pen-

sion 

Fraværende Peter Albrechtsen, Benny Bukhave 

Referent Mettemalou Eden 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen & ”Siden sidst” v. formand Leif Plauborg & Mettemalou Eden 

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

Livskvalitet - alder, helbred, ensomhed 

Bolig 

3. Fællesdebat 

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

5. Lærernes Pension og fremtiden, part ll  

Arbejdsmarkedet og overgang til pensionisttilværelsen 

6. Fællesdebat og afslutning 

 

Referat 

 

1 - Velkommen & ”Siden sidst” 

Leif Plauborg bød velkommen og måtte konstatere, at han ikke havde haft mange op-

gaver som formand for Medlemsforum Vest i løbet af sommeren.  

 

Han nævnte, at fagbladet Folkeskolen netop har offentliggjort en artikel om, at ”læ-

rere invalideres af stress som aldrig før”, og han brugte anledningen til at nuancere 

artiklens budskab ved at fortælle, at den stigning i antallet af lærere på invalidepen-

sion er opstået helt parallelt med, at antallet af invalideforsikrede medlemmer i Læ-

rernes 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. Leif Plauborg mindede også om, at selv om der kommer nye inva-

lidepensionister med psykiske diagnoser til, er der samtidig også mange, som går fra 

invalidepension og tilbage i beskæftigelse. 

 

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

uden modregning. Det affødte mange spørgsmål og en længere debat, der blandt an-

det kom rundt omkring PlusPension, fleksibel tilbagetrækning, efterløn og arv. Ikke 

alle spørgsmål kunne besvares, så aftalen blev, at Medlemsforum vil blive grundigere 

informeret, når alle detaljer omkring produktet er endeligt på plads. 

 

Thomas Lynge Madsen var ked af, at alle møder på mødeplanen var lagt på en ons-

dag, og han foreslog, at vi ændrer, så møderne bliver holdt på skiftende ugedage. 

Dette forslag var der stor opbakning til, og det kom frem, at det også har været prak-

sis tidligere. Mettemalou reviderer mødeplanen hurtigst muligt. 

      



 

Side 2/4 
 

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” 

 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 Vest 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. Kan Lærernes Pension bidrage til en afklaring af, hvad sundhed er for lærere, 

hvordan de definerer det, hvad lærere ønsker sig, og om en undersøgelse, 

som den, Ældre Sagen har gennemført, ville give et anderledes resultat, hvis 

den blev gennemført med udelukkende lærere som respondenter. 

 

2. Kan Lærernes Pension bidrage med at genskabe en ordning i stil med den så-

kaldte aldersreduktion. 

 

3. Kan Lærernes Pension bidrage med at skabe noget, der kan være en erstat-

ning for efterlønnen? 

 

4. Lærernes Pension kan reklamere mere for PlusPension, som er et godt tilbud 

til den enkelte om at skabe sig mere fleksibilitet omkring pensionering. 

 

5. Lærernes Pension kan reklamere mere for infomøder målrettet i mod yngre 

lærere, så de unge kan kende deres muligheder. 

 

6. Kan Lærernes Pension investere mere i velfærdsteknologi. 

 

7. Kan Lærernes Pension arbejde på at udvikle en ”tryghedspakke” som både af-

værger effekten af den afskaffede aldersreduktion, og tilbyder en telefonlinje 

og arbejder med forebyggelse af psykisk og fysisk sygdom. Midlerne kunne 

tages fra en nytænkning af forsikringerne, fx en mulighed for at vælge børne-

pension til eller fra. 

 

8. Kan Lærernes Pension udvikle det tilbud der er i dag til medlemmer, der er 

blevet syge, til også at omfatte medlemmer, der er på vej til at blive syge. 

9. Kan Lærernes Pension oprette en fond med midler der er øremærkede til in-

vestering i sundhedsfremme 
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10. Kan Lærernes Pension investere i udvikling af fleksible bofællesskabsformer – 

og kan der eventuelt være tilknyttede sundhedscentre? 

 

11. Kan Lærernes Pension bidrage til en problematisering af sundhedsovervågning 

og de etiske overvejelser, der følger med. 

 

12. Kan Lærernes Pension udvikle et system, der kan facilitere koordinering af fri-

villighedsarbejde. (”besøg din gamle lærer”) 

 

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:  

 Tænker Lærernes Pension i at vise samfundsansvar fx ved at ansætte medar-

bejdere med anden etnisk baggrund, særlige behov, etc.? 

 Tænker Lærernes Pension på at familiemønstre og livsformer ændrer sig? Og 

at lærernes tilknytning til arbejdspladsen ændrer sig? 

 Tænker Lærernes Pension på at lærerrollen ændrer sig? 

 Står der ”Solidaritet” nogen steder i det nye strategi-materiale? 

 Er det tænkt ind, at der kan komme en dag, hvor de obligatoriske ordninger 

ikke længere er obligatoriske og der kommer frit valg af pensionsselskab? 

 

 

Lærernes Pension og fremtiden, part ll 

Det andet emne, der blev behandlet, var Bolig. 

De tanker, deltagerne gjorde sig, var: 

 

1. Kan Lærernes Pension investere i seniorboliger, primært til medlemmer, der 

lægger op til fællesskaber, bæredygtighed, deleøkonomi, dele-ferieboliger i 

udlandet. Flere faggrupper kunne være med både som brugere og investorer, 

fx PBU og PKA og deres medlemmer. Konceptet kunne være at vælge natur-

skønhed frem for som i dag udviklingsområder, om end muligheden for at 

komme til en by skal være oplagt.  

Man kunne ny-opføre, eller man kunne opkøbe eksisterende bygninger, som 

ikke længe bruges, fx gamle skoler, sygehuse og kaserner. Man ville for 

denne type investering skulle acceptere et afkast på 1-2% 

 

2. Hold lejen på de eksisterende boliger nede, så lærerne kan bo der – gå fx 

udenom udviklingsområderne.  

 

3. Lærernes Pension kunne stadig bygge high end boliger, men de kunne piljes 

med lærerboliger, så en pulje samlet set gav et acceptabelt afkast. 

 

4. Kan Lærernes Pension arbejde med at udvikle social ansvarlighed på boligom-

rådet 

 



 

Side 4/4 
 

5. Pensionister og andre familieformer kan blandes 

 

6. Kan vi invitere en fremtidsforsker med særlig viden om fremtidens bolig til at 

komme og dele sin viden 

 

7. Tænk i deleøkonomi – det er en trend blandt de unge, og i fremtiden bliver 

det næppe så hot at eje. 

 

8. Kan Lærernes Pension tænke i at tilknytte sundhedsfaciliteter og -personale til 

byggerierne 

 

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

onisttilværelsen. 

De tanker, deltagerne gjorde sig, var: 

 

1. LærerPensionen, som den er i dag, rummer gode muligheder for fleksibel til-

bagetrækning. Kan Lærernes Pension gøre mere for at udbrede kendskabet til 

de muligheder både blandt medlemmerne og blandt arbejdsgiverne? Det er et 

gode, som bør være mere synligt. Det bør være med i seniorernes MUS-sam-

taler. 

 

2. Kan Lærernes Pension udvikle en tryghedsfond, hvorfra medlemmerne kan 

trække orlovsuger eller eventuelt samle uger sammen til at kunne trække sig 

tidligere tilbage fra arbejdet? 

 

3. Kan Lærernes Pension udvikle et alarmsystem, som advarer, når man nærmer 

sig modregningsbarren? 

 

4. Kan Lærernes Pension øge informationen til de unge om mulighederne for at 

spare mere op, så de på den måde kan planlægge og eventuelt købe sig til 

større fleksibilitet omkring deres tilbagetrækning fra arbejdet? 

 

5. Kan Lærernes Pension oprette en uddannelsespulje til lærernes videreuddan-

nelse? 

 

 

 

Mødedatoer er ændret som følger: 

14. november 2018    
13. november 2018 
Afholdes på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, Middelfart 
 

30. januar 2019  

31. januar 2019 

 


