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MØDEREFERAT 

Møde om Medlemsforum Øst 

Møde dato 21. november 2018 

Til stede Medlemsforum Øst, Paul Brüniche-Olsen, og Mettemalou Eden, Lærernes 

Pension 

Fraværende Kim Bach, Lene Nielsen, Gitte Winther 

Referent Mettemalou Eden 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen & ”Siden sidst” v. næstformand, Morten Thygesen & Mettemalou 

 

2. Ansvarshavende aktuar, Jesper Brohus, fortæller om den nye aldersopsparing 

 

3. Jesper Brohus fortæller om længere levetider og nye prognoseberegninger - hvad 

gør Lærernes Pension? Hvad betyder det for lærerne? 

 

4. Administrerende direktør, Paul Brüniche-Olsen, fortæller om den globale økonomi-

ske situation, og hvordan Lærernes Pension forholder sig.  

 

5. Paul Brüniche-Olsen fortæller om hvidvasksagen i Danske Bank – hvad betyder 

den for Lærernes Pension og for den finansielle sektor? Herunder også lidt om 

Lærernes Pensions politik for foranstaltninger mod hvidvask og om den aktuelle 

situation i Danske Bank.   

 

6. Opsamling - Tak for i dag. 

 

 

Referat 
 

1 - Velkommen & ”Siden sidst” 

 

Formand Morten Thygesen bød velkommen og omdelte som oplæg til eftermiddagens 

snak om den verserende Danske Bank-skandale en rød, en gul og en grøn post it-seddel 

til hver af deltagerne. Deltagerne blev bedt om via sedlerne at give udtryk for deres 

umiddelbare holdning til, hvordan Lærernes Pension bør forholde sig til Danske Bank. En 

rød seddel repræsenterede holdningen, at Lærernes Pension aldrig bør blande sig, en gul 

at Lærernes Pension bør blande sig på et niveau, som de aktuelt gør, og en grøn, at Læ-

rernes Pension bør gøre noget i forhold til Danske Bank. Indsatserne var ikke nærmere 

specificerede. 

12 deltagere valgte en gul seddel, 6 valgte en grøn og 2 valgte en rød. 
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2 - Den nye aldersopsparing v. Jesper Brohus  

 

Jesper Brohus gennemgik alle de mange og komplekse detaljer omkring den nye alders-

opsparing uden modregning. Nogle få, men langt fra alle pointer refereres her: 

 

Indbetalinger på ordningen er ikke fradragsberettigede, men Lærernes Pension tager sig 

af skattebetalingen. 

 

Også efter at der er fem år eller mindre til folkepensionsalderen, og det dermed bliver 

muligt at indsætte et større beløb på pensionen, fortsætter Lærernes Pension med at ind-

sætte det lave beløb. Den øvrige del af indbetalingerne sættes fortsat ind på en livrente. 

 

Lærernes Pension tilbyder maximal indbetaling på den modregningsfrie aldersopsparing til 

de medlemmer, der ser ud til at kunne have fordel af det. Resten henvender vi os ikke 

selv til. De er dog velkomne til selv at henvende sig til os. 

 

En aldersopspring uden modregning, som er oprettet i en PlusPension, indgår i boet ved 

død. 

 

Der var almindelig frustration over den nødvendige kompleksitet i det nye produkt. 

 

3 - Længere levetider og nye prognoseberegninger v. Jesper Brohus  

 

Som et springbræt for Jesper Brohus’ oplæg om længere levetider fik deltagerne et lille 

spørgeskema med et spørgsmål, som Lærernes Pensions medlemspanel også netop har 

besvaret. Spørgsmålet handlede om, hvad medlemmerne anser for at udgøre den største 

trussel mod deres økonomi som pensionister.  

 

”Længere levetider” lå på en femteplads, og dette var ikke helt i samklang med panelets 

besvarelse, hvor denne trussel rangerede på en sidsteplads.  

 

Hos både Medlemsforum Øst og medlemspanel angav flest ”beskæring eller afskaffelse af 

folkepension” og” øget beskatning af pensionsudbetalinger” som den største formodede 

trussel. 

 

Efter denne lille undersøgelse fortalte Jesper Brohus om, hvorfor levetider er interessante 

for et pensionsselskab, hvordan man måler og har målt levetider, hvilke faktorer der kan 

påvirke/har påvirket levetider, hvordan danskernes levetider ser ud aktuelt, hvad man 

har af forventninger til fremtidens levetider og Lærernes Pensions prognoser for udbeta-

linger af fremtidige alderspensioner. 

 

En af konklusionerne var, at lærerne lever længe, og at dét, sammenholdt med udsig-

terne til, at det bliver vanskeligere at skabe et højt afkast af investeringerne, bliver en af 

fremtidens udfordringer for pensionsopsparingerne i Danmark.  

 

Men også mulighederne for på så lang sigt, at der opstår andre livsforkortende kriser som 

fx krige, pandemier, fremkomst af penicillin-resistente bakterier blev debatteret. 

 

4 - Den globale økonomiske situation v. Paul Brüniche-Olsen 
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Paul Brüniche-Olsen indledte med at fortælle, at Lærernes Pension igen i år ligger num-

mer ét i Finans Watch/Wilkes store undersøgelse af den danske befolknings vurdering af 

den finansielle sektors image. Planchen med alle selskabers placering må ikke offentliggø-

res, men medlemsforummedlemmerne må gerne fortælle, at Lærernes Pension ligger på 

en førsteplads. 

 

Det danske pensionssystem som sådan har i en del år har rangeret som verdens bedste, 

men måtte i år afgive pladsen til Holland, som i lige så mange år har rangeret på anden-

pladsen.  

 

Herefter fortalte Paul Brüniche-Olsen om verdens økonomiske tilstand med et vue ud over 

hele kloden, især med ophold ved USA og Danmark og med økonomihistoriske perspekti-

veringer. Derefter kom han ind på verdens klimaudfordringer, energiforbrug og -behov, 

befolkningstilvækst, ulighed og demokratiudvikling. 

 

I sit oplæg inviterede Paul Brüniche-Olsen medlemsforummedlemmerne til at spørge og 

kommentere, og der var stor lyst blandt de fremmødte til at deltage. Bland andet blev de-

mokrati-udvikling, korruption og det voksende behov for fossil energi debatteret.  

 

 

5 - Hvidvasksagen i Danske Bank v. Paul Brüniche-Olsen 

 

Også under dette punkt inviterede Paul Brüniche-Olsen Medlemsforum til at deltage i en 

samtale om emnet. Paul Brüniche-Olsen indledte med at fortælle om, at Lærernes Pension 

ikke har nogen planer om at skifte bank trods den hvidvaskskandale, der er under oprulning 

i Danske Bank. En af årsagerne hertil er, at Lærernes Pension, med den forretning vi har, 

er nødsaget til at have en stor international depotbank. Så hvis vi skulle skifte, måtte vi 

vælge enten Jyske Bank eller Nordea. Begge disse banker har selv i nyere tid været invol-

veret i angribelige forhold, Nordea i Paradise Papers for eksempel, så det bliver nok van-

skeligt at finde en bank, der til alle tider har været fuldstændig lydefri. 

 

Han fortalte også, at der nu er taget en del alvorlige tiltag for at rette op på forretningen 

og adfærden i Danske Bank og dermed forhåbentlig også tilliden til banken. Blandt andet 

med indsættelsen af Karsten Dybvad som formand. 

 

Paul Brüniche-Olsen rejste spørgsmålet om hvorvidt hele sektorens – og også Lærernes 

Pension – er truet af sagen. 

 

David Møller spurgte om Lærernes Pension har tænkt sig at være med i et søgsmål mod 

Danske Bank for investeringstab, og Paul Brüniche-Olsen svarede, at det ikke er udelukket 

og fortalte, at Lærernes Pension er med i er søgsmål mod O.W. Bunker – ikke fordi vi regner 

med at få tabte penge tilbage, men for netop at statuere at man godt kan blive sagsøgt, 

hvis man overskrider grænser. 

 

Mange spørgsmål og holdninger blev vendt, inden dagens møde nåede sin afslutning. 

 

6 - Opsamling - Tak for i dag 
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David Møller opfordrede deltagerne til at sende ham et praj, hvis de kendte til skoler, som 

har håndteret de nye arbejdstidsregler på en vellykket måde. Han refererede til en mail, 

han tidligere har sendt ud til deltagerne. 

 

Mettemalou Eden opfordrede afslutningsvis igen til, at medlemsforummedlemmerne i den 

kommende tid overvejer, om der er noget, de har lyst til at høre om på årsmødet i maj 

2019. 

 

Næste møde bliver: 

Onsdag den 6. februar 

Sinatur Hotel Frederiksdal 

 

 


