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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest  

Møde dato 19. november 2015 

Til stede Medlemsforum Vest. Fra Lærernes Pension Steen Schouenborg, Susanne 

Bych og Annelise Rosenberg. Britt Brandum fra PKA 

Fraværende Erik-Gjødrik-Baumgarten, Kasper Haagen Jensen, Peter Albrechtsen, Peter 

Lund Andersen, Povl Wichmann, René Steenberg Olsen, Thomas Lynge 

Madsen 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved formanden 

2. Medlemsindflydelse i Lærernes Pension ved Steen Schouenborg 

3. Medlemsindflydelse i PKA ved Medlemschef Britt Brandum 

4. Gruppearbejde om formiddagens emne 

5. Kommunikation i Lærernes Pension ved Susanne Bych 

6. Afslutning og tak for i dag 

 

Referat 

 

 

1. Formanden bød velkommen til dagsmøde i Medlemsforum Vest.  Dagen kommer til at 

handle om foraenes arbejde og medlemsindflydelse og vi byder specielt Britt Brandum 

fra PKA velkommen, sagde formanden. Eftermiddagen kommer til at handle om kom-

munikation i Lærernes Pension. Formanden havde ikke noget specielt at orientere om 

under punktet siden - sidst kun at han havde haft en enkelt henvendelse vedrørende 

ændrede betingelser for børnepension.  

 

2. Medlemsindflydelse i Lærernes Pension ved Steen Schouenborg 

Før i tiden var alle lærere tjenestemandsansat men i 1993 overgik lærerne til at være 

kommunalt ansatte med en overenskomstpension. Lærernes Pension A/S blev grund-

lagt og man indgik administrationsaftale med PFA. PFA ejede dengang 51% af akti-

erne.  De øvrige aktionærer var de faglige organisationer og arbejdsgiverene. Det er 

aktionærerne, der udpeger bestyrelsen i Lærernes Pension og ved grundlæggelsen 

den 31/3-93 bestod direktionen af de to direktører i PFA.  

 

Det første ydelsesmønster lignede tjenestemandspensionen og man kunne i følge be-

regningerne opnå sammen niveau som tjenestemandspensionen ved 67 år med et 

pensionsbidrag på 12%. Senere viste det sig, at det på grund skattestramninger, 

længere levetider og lavkonjunktur, ikke er muligt.  

 

27. november 2015  
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Paul Brüniche-Olsen blev ansat som direktør 1. januar 1995 og han gjorde sig tanker 

om, hvordan selskabet kunne indføre mest mulig medlemsindflydelse. Man besluttede 

sig for at danne to medlemsfora og i foråret 1996 havde selskabet det første valg.  

  

Forretningsordenen beskriver foraenes rolle bl.a. at de har indflydelse på etik og ydel-

sessammensætning. Det var da også det første, man kastede sig over og det er så-

dan set også det, der bliver diskuteret i alle årene.  

 

I marts 1997 fik Lærernes Pension det første etiske kodeks lavet sammen med med-

lemsforaene. Man gik også hurtigt i gang med at diskutere nyt ydelsesmønster og 

1/7-99 kom YM99, som var på et nyt beregningsgrundlag kaldet Unisex og med nye 

forlængede levetider.  

 

Med internettets indtog gave det ekstra stof til at tale kommunikation på foramø-

derne. Lærernes Pension beskæftiger sig til stadighed med digital kommunikation 

bl.a. i samarbejde med PKA og PBU. Pensionsinfo kom i 2000. 

 

2001 var et dramatisk år fordi basiskapitalen var i fare på grund af Finanstilsynets 

nye fortolkninger. Heldigvis gav EU regler mulighed for at lave alternativ opbygning af 

basiskapitalen og de særlige bonushensættelser blev opfundet, så selskabet overle-

vede. Det skete ved årsskiftet 2001/2002.  

  

I 2005 rundede Lærernes Pension 100.000 medlemmer.  

 

Foraene havde jubilæum i 2006 og samme år besluttede Lærernes Pension at indgå 

Forca samarbejdet. Det resulterede i at PFAs aktier blev solgt til de øvrige aktionærer 

og administrationen blev overtaget af det nystiftede selskab Forca. Forca ejes med en 

1/3 af Lærernes Pension.  

 

Den anden alvorlige krise i Lærernes Pensions historie opstod efter bankkrakkene i 

2007/2008. Noget andet dramatisk skete på det tidspunkt for antallet af invalidepen-

sionister steg voldsomt og selskabet måtte sætte prisen op til nærmeste det dobbelte. 

Det viste sig heldigvis, at mange kom tilbage på arbejdsmarkedet efter en sygdoms-

periode og selskabet har efterfølgende kunnet sætte prisen ned igen. 

 

I årene op til 2008 arbejdede foraene igen med nyt ydelsesmønster og i efteråret 

2009 var der omvalg igen. Omvalget var en stor succes fordi så mange medlemmer 

tog stilling til sin pensionsordning. Det var bl.a. fordi foraene bakkede op om valget. 

81% tog stilling til sin pension og af disse valgte 89% den nye ordning. 

 

Efter et ønske fra foraene blev valgperioden forlænget fra at være 2-årig til 3-årig. 

  

Nu blev skatten igen sat op og med de tidligere indgreb, det relativt lave afkast set i 

forhold til start 90’erne samt de forlængede levetider giver det forklaring på, hvorfor 

pensionerne ikke er vokset mere på trods af stigning i indbetalingen til 17,3%. 

 

Lærernes Pension sætter stor pris på foraene. Det er vigtigt at have nogle at spare 

med, nogle som gider komme til os og give deres mening til kende. 
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3. Medlemsindflydelse i PKA ved medlemschef Britt Brandum, PKA 

Britt præsenterede PKA kort. PKA og Lærernes Pension samarbejder på en række om-

råder inden for Forca-samarbejdet. Efter fusioner i 2011 og 2014 består PKA nu af 3 

pensionskasser med i alt 11 faggrupper og faglige organisationer, 270.000 medlem-

mer.  

 

Det formelle medlemsdemokrati  

I en pensionskasse bestemmer medlemmerne ligesom i en hver anden forening. I et 

aktieselskab bestemmer aktionærerne eller bestyrelsen. I Pensionskassen er general-

forsamlingen øverste myndighed. Man mødes en gang om året. Bestyrelsen kan ind-

stille forslag til generalforsamlingen, men den har ingen beslutningsret. I PKA har 

man et lag imellem generalforsamlingen og menige medlemmer og det er de delege-

rede. PKA har 535 delegerede og der er valg hvert 4. år. Det er vigtigt med både nye 

og erfarne blandt de delegerede, for det er svært stof, som det er en fordel at kende 

lidt til det, men det er også vigtigt at få nye ind, der stiller kritiske spørgsmål.  

 

Overenskomstparterne har vetoret men kan ikke stille forslag.  

 

Det uformelle medlemsdemokrati 

De delegerede er PKAs øjne og ører. De ved, hvad der rører sig ude på arbejdsplad-

serne og de er ambassadører ude hos kollegerne, men de er ikke rådgivere. De for-

tæller om breve, henviser til møder osv. Med andre ord, så guider de kolleger til at 

finde mere information. PKA sender materiale ud til de delegerede for sparring og de 

har et særligt område på PKAs hjemmeside med nyheder, presseklip osv. 

 

På grund af den særliges struktur skal de delegerede uddannes til at være beslut-

ningstagere. De skal f.eks. vide, hvad de skal tjekke, når de læser et regnskab. De 

skal nemlig bl.a. odkende regnskaberne på generalforsamlingen. 

 

Uddannelsen består af et 3 dages grundkursus + 2 dages overbygning, når de tiltræ-

der som delegerede. Der er regnskab, økonomi, investering, ydelsessammensætning 

på dagsordenen. De har også fx et investeringsspil. På overbygningerne går de mere i 

dybden med aktuelle emner. Kurserne er forbeholdt de nye, men der laves også op-

følgningskurser efter behov til de andre. Der er nogle gange også bløde emner som 

”medlemschef for en dag” eller digitalisering og samspilsproblematikker på program-

met. De delegerede bliver informeret om aktuelt f.eks. når pka sender noget ud til 

medlemmerne eller hvis pka har været i pressen.  

 

Der sidder 11 medlemsvalgte delegerede i bestyrelserne for de 3 kasser. De øvrige er 

udpeget af fagforeningerne og arbejdsgiverne 

 

 

4. Gruppearbejde om medlemsindflydelse 

Her er nogle af de ting, der blev sagt efter gruppearbejdet: 

Jeg videreformidler min viden til kolleger. Jeg hjælper, der hvor der er et valg. Jeg 

guider de rigtige steder hen. Vi får viden og indsigt. Vi skal have et godt slogan lige-

som PKA har. Der er en gensidig afhængighed med bestyrelsen. Vi vil gerne have ek-

sperter udefra, når forskellige emner skal diskuteres. Det er spændende, at der er de-

legerede i bestyrelsen hos PKA, kan vi få noget tilsvarende? F.eks. en fra Øst og en 
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fra Vest? Lærernes Pension har uformel indflydelse. Ved konflikter med kolleger og le-

delse kan man argumentere med frikøb til sikring af vikardækning. Jeg sender mails 

fra sekretariatet videre til kollegaer. Jeg bruger fællesmøderne på skolen til at orien-

tere om arbejdet i foraene. Kan vi få en ekspert udefra til at se på hvordan etikken 

bruges? Det kunne være en filosof, idéhistoriker eller en fra etisk råd (Morten Albæk 

blev nævnt). 

 

  

5. Kommunikation ved Susanne Bych 

 

Pressen 

Lærernes Pension har ikke nogen politisk holdning, vi har en holdning om pensioner. 

Hvis en journalist vil have en politisk udtalelse fra os, afstemmer vi altid med besty-

relsesformanden. Susanne havde nogle eksempler på forløb med tæt kontakt til jour-

nalister, som alligevel mundede ud i artikler meget langt fra virkeligheden. Susanne 

viste artiklen i Politikken fra september måned, hvori der var en masse usandheder.  

 

Andet eksempel var et forløb med Økonomisk Ugeblad vedr. dækning ved invaliditet. 

Journalisten ville ikke høre på Susannes forklaringer på, hvordan tingene hænger 

sammen, fordi han var så fokuseret på sin historien, at han ikke ville tage det fulde 

og korrekte billede med.  

 

Danmarks Radio ville for nylig lave et skræmmebillede om modregning og da Lærer-

nes Pension ikke kunne stille op med de argumenter, som journalisten ønskede, ville 

de ikke have Lærernes Pension med alligevel. 

 

Susanne sidder i kommunikationsudvalget i F&P og her har man snakket om, hvordan 

man kan klæde journalisterne bedre på. Journalisterne har deres egen dagsorden og 

vil gerne lytte til specialister, men når de bliver meget detaljerede og tager højde for 

rigtig mange ting, kan journalisterne slet ikke bruge til noget. 

 

 

Digital medlemsstrategi 

Et on-going projekt. Lærernes Pension arbejder rigtig meget på digitalisering i samar-

bejde med PKA og PBU. I takst med at selvbetjening bliver mere udbredt, bliver der 

frigjort menneskehænder til andre opgaver som f.eks. at ringe til melemmerne. Det 

er blevet afprøvet på nogle områder og det er blevet taget rigtig godt imod. Der sker 

meget på kommunikationsområdet. Det er ikke lang tid siden, vi lavede brochurer, 

som skulle indeholde alle oplysninger for alle. Nu sekvenseres der mere og mere, så 

den enkelte får lige netop de oplysninger, der er relevant for hende.  

 

Lærernes Pension samler mailadresser og har nu 20.000 stk. De skal bruges til at 

skrive relevante mails til medlemmer. Eksempelvis noget vedr. begunstigelse til 

nogle, der lige er blevet gift eller skilt. Vi prøver os lidt frem i stedet for at lave store 

projekter og analyser, før vi gør noget. Susanne viste effekten af pilotprojektet på ud-

sendelse af mails. Det var en succes og derfor sender Lærernes Pension frem over 

mails til ny-gifte og skilte i kvartalsvise kørsler.  
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Velkomstpamfletten blev vist i forummet for et par år siden. Det viste sig, at der ikke 

er den helt store respons. Derfor sender Lærernes Pension nu et postkort med henvis-

ning til hjemmesiden samt en påmindelse efter et par måneder. Påmindelsen giver 

god respons på hjemmesiden. Lærernes Pension tænker på at gøre det anderledes i 

fremtiden og sprede budskaberne over et helt år. Der skal også være forskellige bud-

skaber afhængig af f.eks. alder. Hvis du f.eks. er over 40 år, har du måske en pensi-

onsordning fra tidligere arbejde og så får du guide til at samle pensionerne. 

 

Facebook 

Susanne viste Lærernes Pensions Facebook-side og fortalte, hvordan kommunikation 

håndterer henvendelser på siden. Afslutningsvis viste Susanne den nye film om mar-

kedsrente, som ligger på Facebook. 

 

6. Næste møde i Medlemsforum Vest er i februar 2016. Det er sidste møde før valget og 

vi vil bruge lidt tid til at tale om det forestående valg. Derudover har vi medlemsser-

vice på programmet. Årsmødet 2016 afholdes i Århus og forud for årsmødet mødes vi 

til et socialt arrangement. Formentlig en rundvisning på Aros. 

 

Farvel og tak for i dag 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


