
 

Side 1/3 
 

MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato Den 27. januar 2014 

Til stede Medlemsforum Øst. Fra Lærernes Pension:  Maria Mørch, Helle Heldbo og 

Annelise Rosenberg 

Fraværende Carsten Borgen, Karina Ørum og Minna Riis 

Referent Annelise Rosenberg 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Siden sidst 

3. PlusPension 

3.1. Gruppearbejde om PlusPension 

3.2. PlusPension vs. bankprodukter 

4. Alternative investeringer 

4.1. Ejendomme i Danmark 

4.2. Ejendomme i udlandet og skove 

5. Opsamling og afslutning på dagen    

   

Referat 

1. Morten ønskede alle godt nytår og bød velkommen til dagsmøde i Medlemsforum Øst.  

 

2. Annelise kunne fortælle, at man på det seneste bestyrelsesmøde besluttede flg.: 

 Administrationsomkostningerne sættes ned fra 2,25% til 2,0% 

 Prisen på invalidedækningen sættes ned med gennemsnitlig 25%. Det er an-

det år i træk, at prisen reduceres, idet prisen blev sat ned med gennemsnitlig 

20% pr. 1. januar 2013. Prisreduktionen er bl.a fordi mange invalidepensioni-

ster bliver erklæret arbejdsdygtige igen efter en tid på pension. 

 Depotrenten sættes op fra 3,5% til 3,75% - efter skat 

 Supplerende bidragsfritagelse til fleksjobbere pr. 1. januar 2013 

 PlusPension, nye produkter 

 

3. Ved det seneste dagsmøde i november havde Medlemsforum Øst PlusPension på 

dagsordnen. De forskellige opsparingsformer, virkemåder og skatteregler blev gen-

nemgået grundigt. Efterfølgende har bestyrelsen godkendt, at Lærernes Pension ud-

vider produktpaletten til at omfatte flg.: 

 Ratepension med depotsikring 

 Alderssum med depotsikring 

 Livsvarig alderspension uden garanti 

 

Ratepension og alderssum er allerede i porteføljen og den livsvarige alderspension 

kommer i løbet af 2014.  

 

PlusPensionen har ikke været markedsført ret meget og forummet blev delt op i 

grupper for bl.a. at diskutere, hvordan Lærernes Pension skal gribe det an. 

 

19. februar 2014 
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3.1.  Grupperne havde gode input til markedsføring og brug af hjemmeside. Der var 

bl.a. forslag om at bruge tillidsrepræsentanterne mere aktivt. 

 

3.2 Efter dagsmødet i november, hvor forummet kom ind på forskellen mellem Plus-

Pension og bankprodukter, havde Annelise lavet sammenligning af omkostninger og 

afkast på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige på de forskellige hjemme-

sider. Den bedste måde at sammenligne er ved hjælp af ÅOK og ÅOP.  

 

For bedre gennemskuelighed i branchen skal alle finansielle virksomheder lægge 

deres Årlige Omkostninger i Kroner og Årlige Omkostninger i Procent offentligt til-

gængeligt på deres hjemmesider. Disse tal skal indeholde både administrationsom-

kostninger og omkostninger til investering – også kaldet de skjulte omkostninger. 

 

Det var tydeligt, at det er svært at sammenligne – man skal huske i den forbindelse 

også at tage højde for afkast, fleksibilitet og service. Når afkastet skal sammenlignes, 

er det vigtigt at vælge de samme perioder og helst over en længere årrække. 

 

4. Alternative investeringer 

 

4.1 Maria fortalte, at grunden til at Lærernes Pensions investerer i fast ejendom er 

for at øge forskelligheden i investeringerne og da ejendomme giver et godt afkast i 

forhold til risikoen, giver det god mening at bygge udlejningsejendomme. Samtidig 

er det en fordel for medlemmerne, at de har fortrinsret til at bo i lejlighederne. 3% af 

Lærernes Pensions samlede investeringer er i ejendomme og målet er, at det skal 

være op til 6%. 

 

Lærernes Pension har bygget i København og i Aarhus, da det er her afkastet er 

bedst. Lærernes Pension skal sikrer medlemmerne bedst muligt afkast og da lejlig-

hederne bliver lejet ud til markedsleje, er det byer med størst tilvækst, som er mest 

interessant. 

 

Maria orienterer om de forskellige ejendomme samt igangværende projekter.  

 

4.2 Helle fortalte om en helt anden type ejendomme, som Lærernes Pension investe-

rer i, nemlig udenlandske ejendomme som fx indkøbscentre i Sverige, Tyrkiet og 

Kina. Lærernes Pension deler med andre Pensions og investeringsselskaber en porte-

følje, som skaber stabile afkast med en relativ lille risiko. Denne type investeringer 

har ligesom danske ejendomme noget højere omkostninger, men bidrager til at 

sprede investeringerne.  Helle kunne berette fra markedet i Kina, som i de seneste 

15 år har været i rivende udvikling – og stadig er det.  

 

Skovinvesteringer hører også til blandt alternative investeringer, som Helle vareta-

ger. De giver et langsigtet, godt og stabilt afkast, som er meget lidt afhængig af 

andre aktivgrupper. Når Lærernes Pension investerer i skove, tages der hensyn til 

lokalbefolkningen ved f.eks at sikre arbejdspladser, sygepleje, skoler osv. samtidig 

med at skovene gavner miljøet.  

 

Lærernes Pension har i dag 6,4% af alle investeringer i skov. Målet er at komme op 

på 8%. 
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5.   Dagen blev sluttet af bl.a. med en debat om bæredygtighed i skov.  

 

      Tak for en god dag i Medlemsforum Øst. 

 

 

  


