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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato 7. november 2013 

Til stede Medlemsforum Vest, fra Lærernes Pension Charlotte Lyhne, Susanne 

Bych, Mettemalou Eden og Annelise Rosenberg 

Fraværende Erik Gjødrik-Baumgarten, Erik Rasmussen, Lars Pedersen, Lise Dall 

Sørensen, Peter Albrechtsen og Povl Wichmann 

Referent Annelise Rosenberg 

 

Dagsorden 

1. Velkomst ved Leif Plauborg 

2. Siden sidst ved Annelise Rosenberg og Charlotte Lyhne 

3. Pilotprojekt ”Kom tilbage i job” ved Charlotte Lyhne 

4. PlusPension ved Annelise Rosenberg 

5. Kommunikation ved Susanne Bych og Mettemalou Eden 

6. Medlemsbladet ved Mettemalou Eden 

 

Referat 

1. Leif bød velkommen til en dag med et meget omfangsrigt program. Han gjorde 

opmærksom på mails med dato for fælleskonference den 29-30. august 2014, hvor 

nyt ydelsesmønster er på dagsordnen. Sæt også tid af før årsmødet, hvor der vil være 

et seminar, så vi kan blive klædt på, til at kunne tage stilling til udvikling/justering af 

LærerPensionen. 

Leif havde en lille opsang. Der er nogle som melder afbud eller vælger at gå tidligere 

fra møderne i Medlemsforum Vest. Leif opfordrede til at prioritere møderne, så højt 

som muligt. 

 

2. Siden sidst ved Annelise og Charlotte 

a. De nye medlemmer af Medlemsforum Vest synes, de er kommet godt i gang 

med arbejdet. De synes, det er interessant og slet ikke så svært, som de tro-

ede. De synes også, det er godt med kendskab til organisationen og at spe-

cialister fx direktør og aktuar er tilgængelige. 

 

b. Efterårets temamøder med Mette Reissmann var ikke så godt besøgte, hvilket 

bl.a. skyldes, at der er så mange andre tilbud og at folk ikke vil køre så langt. 

 

c. For at styrke samarbejdet med de faglige organisationer holder Lærernes 

Pension en pensionskonference for konsulenter, socialrådgivere og andre med 

interesse for pension en gang om året.  Konferencen har været afholdt i ef-

teråret med deltagelse af 92 personer.  

 

d. Medlemmer, som har opnået pensionsudbetalingsalderen (60 år) kan fra 1. 

december 2013 starte udbetaling af delpension, hvis de samtidig går tilsva-

rende ned i tid. Tidligere kunne man ikke vælge at få sin pension deludbetalt, 

og det var et krav, at man skulle være fratrådt for at få den.  Med de nye mu-

ligheder kan man gå ned i tid og finansiere det delvist med sin pension. Det 
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bliver også muligt at sætte en igangsat pension på pause, hvis et medlem fx 

fortryder, at hun er gået på pension og starter på arbejdsmarkedet igen.  Læ-

rernes Pension arbejder på selvbetjeningsmuligheder. Senere kommer der og-

så et rådgivningsmodul til.  

 

e. Lærernes Pension har analyseret på konsekvenserne af fleksjob- og førtidsre-

formen. Der er især tre områder, som vi ser nærmere på: 

 

 1. Ved ressourceforløb bliver pensionsudbetalinger modregnet i de offentlige 

ydelser. Lærernes Pension har valgt ikke at gøre noget her og nu, da ulem-

perne ved at suspendere udbetalingen i en måske kort periode, godt kan 

overskygge den besparelse, der vil være for fællesskabet.  

 

2. De nye fleksjobbere kan miste meget i pensionsopsparing og dækningerne 

vil falde pga. de nye regler. Løntilskuddet blev tidligere udbetalt via arbejds-

giver og var med fuld pension. Nu får fleksjobberen tilskuddet direkte fra 

kommunen og uden pensionsbidrag. Lærernes Pension har et ønske om at 

kunne tilbyde de nye fleksjobbere et helt nyt produkt - supplerende bidrags-

fritagelse op til det seneste normalbidrag, så medlemmerne i nye fleksjob be-

varer deres dækninger. Lærernes Pension arbejder videre med muligheden.  

 

3. Som udgangspunkt kan man ikke få en offentlig invalidepension, hvis man 

er under 40 år. Lærernes Pensions medlemmer er ikke så sårbare i forhold til 

den offentlige vurdering, da vi har den midlertidige invalidepension og fuld bi-

dragsfritagelse til den gruppe. Der er formentlig ikke behov for justeringer, 

men vi holder øje med området. 

 

f. Lærernes Pension sendte 105.905 breve ud til medlemmer med valgmulighe-

den om at lade kapitalpensionen afgiftsberigtige nu og få skatterabat, eller la-

de den indgå i de andre ydelser på deres pensionsordning. Der har været 

mange inde på hjemmesiden og regne på mulighederne og der har været 

mange ekstra telefonopkald i tiden efter udsendelsen af brevet. I alt har godt 

1000 medlemmer fravalgt kapitalpension. Fra starten af december kan man 

se sin kapitalpension, som nu hedder Alderssum, på hjemmesiden 

 

g. Lærernes Pension har i øjeblikket udvidet åbningstiden på chatten indtil kl. 21 

fra mandag til torsdag. Der har været en stigning i chatten, hvoraf 35% af 

chatsessionerne er i den udvidede åbningstid 

 

 

3. Pilotprojekt med Falck Healthcare ved Charlotte Lyhne 

Mange af vores medlemmer bliver syge fx går ned med stress. Selvom kurven er 

knækket, og der er færre end tilkendelser end hidtil, så er der stadig mange syge, 

som modtager invalidepension. Der er stor fokus på det fra medlemsfora, bestyrelse, 

journalister, medlemmer. Det er ikke kun medlemmet, der bliver ramt, det er også 

dyrt for fællesskabet fordi en invalidepension koster mange penge.  

 

Der er mange, som kommer tilbage i arbejde igen efter en sygeperiode. Det kan 

Lærernes Pension se på regnskaberne, og prisen for dækningen blev allerede sat ned 

sidste år, og der er stadigvæk overskud.   
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Lærernes Pension har igangsat et pilotprojekt sammen med Falck Healthcare med 

formålet at nedbringe den tid, man er på invalidepension, nedbringe antallet der 

havner på varig invalidepension, samt øge livskvaliteten for den enkelte. Målgruppen 

er dem, som modtager invalidepension eller midlertidig pension, og som har været 

væk fra arbejdsmarkedet i mindst 6 måneder og som er opsagt fra job. Falck Health-

care har et tværfagligt landsdækkende team, der finder frem til folks ressourcer, idet 

de fokuserer på helheden, når de lægger en plan for den enkelte. 

 

Deltagere i pilotprojektet er fundet af sekretariatet, så der kan ikke anbefales eller 

tilmeldelse medlemmer til projektet. 

 

4. PlusPension ved Annelise Rosenberg 

PlusPension er et tilbud til medlemmer af Lærernes Pension og deres husstand om 

ekstra opsparing. Efter afskaffelse af kapitalpensionen tilbyder Lærernes Pension 

udelukkende en ratepension med overløb til en livsvarig alderspension. Overløbet 

træder i kraft, hvis der indbetales mere end rateloftet samlet set hos Lærernes Pensi-

on. Alderssummen, som erstatter kapitalpensionen kommer til snart. 

Pluspensioner har samme lave omkostninger, som overenskomstpensionerne og de 

forrentes med gennemsnitsrente med samme depotrente, som alle andre pensioner 

hos Lærernes Pension.  

Der var en gennemgang af de gængse pensionstyper og garantier for udbetalingen 

efterfulgt at en kort debat om, hvad forskellen på opsparing i bank og hos Lærernes 

Pension. Nogle mente, at valgfriheden i banker mht. valg af investeringspuljer i ban-

ken og markedsrente er en fordel i banken, andre mente at vores stabile gennem-

snitsrente og lave omkostninger er en fordel. Gruppearbejde og debat fortsætter på 

næste dagsmøde i Medlemsforum Vest. 

5. Kommunikation ved Susanne Bych og Mettemalou Eden 

Kommunikation er meget bredt, og vi har i dag fokus på breve til vores medlemmer, 

på den nye velkomstbrochure samt hjemmeside og medlemsblad. Et tilbageblik på 

udviklingen i den måde vi skriver på, viser at hvor alle tidligere fik samme brev skre-

vet af forsikringsfolk og jurister, er brevene nu blevet gjort mere individuelle ved at 

inddele medlemmerne i segmenter og målrettet indholdet. I dag skriver vi kortere 

breve og lægger mange informationer i andre lag fx på hjemmesiden og kommunika-

tionen er gjort mere individuel idet den enkelte skal logge på hjemmesiden, hvor der 

er mulighed for personlig rådgivning. 

 

Susanne viste eksempler med på to slags segmenterede breve: årsbrev og fratrædel-

sesbreve.  

 

Lærernes Pension har lavet en ny velkomstpakke til de nye medlemmer. Den blev 

testet på nogle, der var ved at være færdig på lærerseminariet. De unge lærere kun-

ne ikke lide layoutet, og derfor blev det ændret. De første godt 2000 nye lærere har 

fået tilsendt det nye materiale, og i denne uge tester vi modtagelsen af det i form af 

telefoninterviews. Kommentarer til vores breve: Det oser af, at det er velovervejet. 
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Efter gruppearbejde om breve og velkomstfolder fik Susanne mange gode kommenta-

rer til materialet, som hun samler og tager med i overvejelserne og fremtidig kom-

munikation. 

 

Mettemalou fortalte kort om tanker og ideer bag hjemmesiden. Tidligere var der 

mange tal og fakta og ikke mange lækkerier, nu vil vi gerne lave det lidt mere læk-

kert til medlemmerne. Vi arbejder på at få den åbne del af hjemmesiden tilpasset, så 

man kan tilgå den fra mobile platforme – smartphones og iPads. I løbet af 2014 bliver 

der åbnet for, at NemId bruges på mobile platforme. Vi kan endnu ikke sige med 

sikkerhed, hvornår det bliver muligt for vores medlemmer. 

6. Medlemsbladet ved Mettemalou Eden 

 

Lærernes Pension udsender medlemsbladet to gange om året. Bladet indeholder en 

masse tal og fakta om selskabet, men også stof af anden karakter fx interviews med 

specialister eller historier om vores medlemmer. Mettemalou viste resultatet af den 

brugerundersøgelse af bladet, som hun har fået lavet. Den viser, at rigtig mange er 

glade for bladet og dets indhold. Afslutningsvis bad Mettemalou forummet om feed 

back og input på tanker om fremtidens blad. 
 

Leif takkede og sluttede dagen med at henvise til næste dagsmøde i Medlemsforum 

Vest, hvor vi har alternative investeringer og PlusPension på dagsordnen.  

 

Nogle fra forummet opfordrede til at sætte OPP, som tema for årsmødet.  

 

Tak for i dag 

  

 

 


