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MØDEREFERAT 

Møde om Seminar om LærerPensionen 

Møde dato 9. maj 2014 

Til stede Medlemsforum Vest og Medlemsforum Øst. Fra sekretariatet deltog 

Susanne Bych, Ditte Amstrup og Annelise Rosenberg. Fra Forca deltog 

Mette Kirstine Petersen 

Fraværende Helga Allling, Jørgen Nielsen, Peter Albrechtsen, Lars Pedersen,  Dorthe 

Knudsen, Peter Brixen og Torben Nielsen  

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Rammeaftalen 

2. Hvordan er LærerPensionen sammensat? 

2.1. Ved pensionering 

2.2. ved helbredsproblemer 

2.3. ved dødsfald  

3. Indledning til gruppearbejde 

4. Gruppearbejde om ønsker til regulering af LærerPensionen 

5. Opsamling 

 

Referat 

 

1. Ditte redegjorde overordnet for aftalegrundlaget for pensionsordningerne. Herunder 

rammeaftalen, som vi skal holde os indenfor, når vi regulerer LærerPensionen. I 

rammeaftalen er det således fastlagt, at mindst 2/3 af pensionsbidraget skal anven-

des til obligatoriske ydelser (basisdækning) og at maksimalt 1/3 kan anvendes valg-

frit til individuelle tilpasning. Endeligt kan maksimalt 1/6 kan anvendes til engangsud-

betalinger (fx alderssum eller invalidesum) 

 

Den obligatoriske del, altså basisdækningen, skal beså af en livsvarig løbende livsbe-

tinget alderspension, en invalidepension løbende indtil alderspensioneringstidspunktet 

og børnepension ved død længst til barnets fyldte 24. år. 

 

2. Annelise skitserede kort udviklingen fra tjenestemandspension til LærerPensionen i 

dag, hvorefter den nyeste LærerPension (YM08) blev gennemgået. Overordnet set, 

hvordan ydelserne er sat sammen indbyrdes og virkemåde ved alderspension, hel-

bredsproblemer og dødsfald. Snakken kom blandt andet ind på konsekvenserne af to 

skattereformer siden YM 08 blev lanceret, på skatte- og modregningsregler ved inva-

lidepension og alderspension samt på den nye mulighed for delpension.  

 

3. Forud for gruppearbejdet blev rammerne igen skitseret op og foramedlemmerne blev 

bedt om at tage stilling til hvert af de tre områder: alderspension, ved helbredspro-
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blemer og dødsfald. Hvor meget valgfrihed, skal der være? Foramedlemmerne blev 

bedt om også at tage hensyn til det samfundsmæssige perspektiv, fremtidssikring, 

solidariteten osv. Medlemsforaet skulle udelukkende forholde sig til ydelser og ikke til 

investering. Tilkendelseskriterierne for invalidepension var heller ikke til debat, da 

Lærernes Pension forbliver på arbejdsevnekriteriet. Endeligt nemmere og billigere at 

tage udgangspunkt i et eksisterende ydelsesmønster og justere lidt på det frem for at 

opfinde noget helt nyt.  

 

4. Grupperne gik sammen i ca. 45 min. og diskuterede ovennævnte 

 

5. Ved den efterfølgende opsamling viste der sig ret stor enighed på de forskellige 

områder. 

 

Alderspension 

Livsvarig pension med mulighed for at forhøje udbetalingen i de første 10 år. Gerne 

med endnu mere fleksibilitet, men det skal være synligt i ordningen (traditionel rate). 

Den skal kunne fravælges. Valg i situationen.   

 

Ingen alderssum, hvis den skal være der, skal det være et aktivt tilvalg. Det er for 

kompliceret. Den 1/6 som før gik til kapitalpension skal ikke spredes ud over hele 

ordningen som nu, men kanaliseres tilbage til aldersopsparing. Den tilbageblevne 

alderssum efter afgiftsberigtigelse skal sikres til efterladte (stort ønske). 

 

Delpension bevares, videreudvikles og kommunikeres ud. 

 

Børnepension giver ikke meget mening.  

 

Ved helbredsproblemer 

Basisdækning til alle også til dem, som træder sent ind i ordningen. Dækning kunne 

f.eks. være i procent af ens løn eller som et fast beløb, der er ens for alle med mulig-

hed for at tilkøbe ekstra dækning. Fast beløb skulle laves som gruppeliv, men fora-

medlemmerne nåede ikke at få belyst alle fordele og ulemper ved denne løsning. 

Mange synes, det ville være en god ide at lægge niveauet for basisdækningen om-

kring 72.200 kr. årligt, da det er grænsen for modregning i offentlige ydelser. Gerne 

supplere op med en invalidesum. 

 

Vi skal fortsat holde hånden under fleksjobberne. 

 

Vi må ikke forringe den midlertidige pension, men se på om 5-års grænsen måske 

skulle ændres til at være på afgørelsestidspunktet (uden tidsbegrænsning). Tænk 

også over, om 50 procents-reglen er rimelig.   

 

Generelt skal vi bevare solidariteten, tilbyde så få valg som muligt dog med en vis 

fleksibilitet i ordningen.  

 

Ved dødsfald 

Den 10-årige udbetaling skal gøres valgfri om man vil have sum eller rate. Gerne lidt 

fleksibilitet, da behovene er forskellige. Der var forslag om at lave dødsfaldssum som 

gruppeliv med mulighed for tilkøb af ekstra dækning f.eks. i 100.000 kr’s intervaller.  
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Nogle mente dog, at forsikringen ikke må udhule ordningen, så er det bedre at opfor-

dre til at tegne ekstra dækning hos FG. Niveauet i YM 08 er passende. 

 

Alderssummen skal sikres og udbetales til efterladte i stedet for til fællesskabet. 

 

Der blev efterspurgt at de økonomiske konsekvenser i forbindelse med til/fravalg blev 

belyst, så det er nemmere at træffe en velovervejet beslutning.  

 

Man vil gerne se nogle beregninger på, hvad de forskellige elementer koster.  

 

Generelt var der en respekt for det dilemma, at valgmuligheder koster penge og 

derfor kræver det velovervejede beslutninger før disse indføres.  

 

 

 

 


