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Dagsorden 

 

1. Velkomst v/Paul Brüniche-Olsen 
 

2. På vej mod frit valg? v/Annelise Rosenberg 
 

3. Gennemsnitsrenteordninger v/Jesper Brohus 
 

4. PBU-modellen v/Nina Fink, PBU 

 
5. Debatpanel 

 
6. Resumé efter forårets seminar v/Annelise Rosenberg 

 
7. Muligheder i den nye LærerPension v/Ditte Amstrup og Jesper Brohus 

 

8. Gruppearbejde  
 

9. Fælles debat  
  
        

 

Referat 

 

1. Paul Brüniche-Olsen bød velkommen til fælleskonferencen. Det bliver en spændende 

dag, hvor vi går et skridt nærmere imod et nyt ydelsesmønster – eller blot en revision 

af den eksisterende LærerPension. 

 

Før den egentlige dagsorden startede, lavede formanden fra Medlemsforum Øst en 

samarbejdsøvelse med alle. Mange i forummet er nye og det var hensigten, at nye og 

gamle skulle rystes sammen og at øvelsen skulle bidrage til god stemning fra start, 

hvilket også skete. 

 

10. september 2014 



 

 

 

2. Efter der i efteråret 2012 havde været en del medieomtale af arbejdsmarkedspensio-

nernes binding til enkelte selskaber, nedsatte sekretariatet en tværfaglig gruppe, som 

skulle belyse Lærernes Pension situation ved frigivelse af markedet. Gruppen arbejde 

med forskellige parametre for, hvad der kendetegner en god pensionsordning og 

identificerede også de forskellige interessenter. Herefter skitserede gruppen 4 forskel-

lige scenarier med forskellig grad af frit valg. Hver situation blev beskrevet og sand-

synligheden for at det kunne ske på enten kort, mellemlang eller lang bane blev ana-

lyseret sammen med resten af sekretariatet. På baggrund af denne analyse vurderede 

gruppen, hvordan Lærernes Pension er rustet til de forskellige scenarier samt, hvad 

der skal til for at ruste selskabet bedre. Arbejdet foregik i 2013 og udmøntede sig en 

rapport til kolleger og ledelse.  

 

Konklusionen var, at Lærernes Pension er godt rustet til de fleste scenarier, fordi der 

er et godt samarbejde med ”baglandet”, dvs. medlemsfora, lærerorganisationer, 

arbejdsgivere og aftaleparter, men LærernesPension er ikke godt rustet til et frit 

pensionsmarked, hvor den enkelte selv vælger pensionsordning. Dette skyldes først 

og fremmest, at Lærernes Pension i dag ikke har en bred produktpakke på hylden, en 

organisation, der er gearet til salg og rådgivning eller en driftsmodel, der tillader 

hurtige omstillinger. Det skal selvfølgelig ses i forhold til de selskaber, som Lærernes 

Pension skulle konkurrere med i en frit valg situation. 

 

Økonomisk performance har høj betydning og her vil især en fortsat lav omkostnings-

procent og et godt investeringsafkast sikre et godt udgangspunkt.  

 

Det hidtidige arbejde med at være opmærksom på, hvad lærerne efterspørger, skal 

opretholdes, men derudover vil det i højere grad være nødvendigt at være opmærk-

som på i hvilken retning resten af branchen bevæger sig, da det vil være en vigtig 

parameter, hvis Lærernes Pension kommer i direkte konkurrence.  

 

Heldigvis er Lærernes Pension allerede i gang med at ruste sig. Der er igangsat en 

række projekter, som vil styrke Lærernes Pension i en frit valgs situation: 

 

Digitalisering 

En ny digital strategi, der spiller sammen med medlemsstrategien, er på vej. Projek-

tet understøtter en frit valg situation ved at have fokus på lavere omkostninger, mere 

målrettet service & rådgivning, bedre markedsføring og en mere effektiv driftsmodel.  

 

MADS 

MADS - Mere af det samme – er en god og effektiv måde at udnytte ressourcerne i 

Forca på, som medfører at selskabet kan gøre mere for de samme penge, eller at 

selskabet kan spare penge. Projektet har ligeledes givet et klarere billede af, hvor de 

tunge omkostninger ligger. Derfor understøtter projektet en frit valg situation ved at 

sænke omkostningerne og effektivisere driftsmodellen.  

 

Falck Healtcare 

Med pilotprojektet ”kom hurtigt tilbage i arbejde” undersøger Lærernes Pension effek-

ten af et samarbejde med Falck Healthcare. I første omgang vil projektet fokusere på 

at få medlemmerne hurtigt tilbage på arbejde, og dermed forventer selskabet en 

forbedret bundlinje – altså lavere omkostninger, lige som der vil være en menneskelig 



 

 

 

gevinst. Et samarbejde med Falck Healtcare vil åbne op for, at Lærernes Pension kan 

tilkøbe yderligere produkter, og dermed udvide produktpakken hurtigt.   

 

Nyt ydelsesmønster 

Lovændringer og nye ønsker fra medlemmerne er årsagen til, at Lærernes Pension 

med jævne mellemrum forholder sig til den pensionsordning, medlemmer tilbydes. 

Sammen med vores medlemsfora og bestyrelsen reviderer sekretariatet LærerPensio-

nen, så Lærernes Pension senest i 2016 kan tilbyde en tilpasset pensionsordning. For 

at være rustet til en frit valgs situation er det vigtigt, at sekretariatet her også tænker 

muligheden for en udvidet produktpakke ind i projektet. 

 

3. Pensionerne i Lærernes Pension bliver forrentet efter gennemsnitsrenteprincippet, 

som er den bedste mulighed for at sikre medlemmerne et jævnt positivt afkast igen-

nem hele opsparings- og udbetalingsforløbet. Medlemmerne bliver forskånet for mar-

kedets store udsving, så ingen risikerer at miste dele af sin opsparing kort før pensio-

nering. I korte træk går det ud på, at de fælles reserver virker som en buffer i ned-

gangstider. I de gode år lægges der til side i bufferen og når den opnår en vis størrel-

se, tilflyder der mere afkast til den enkeltes depot. I branchen går flere og flere af 

forskellige årsager over til markedsrente – nogle for at slippe for gamle dyre garanti-

er. Der findes forskellige modeller for markedsrente og for hvordan selskaberne mi-

nimerer risikoen for medlemmerne op til deres pensionsudbetaling. Ens for alle er 

dog, at det er den enkelte opsparer, der står med hele risikoen.   

 

4. PBU - Pensionskassen for børne og ungdomspædagoger har haft markedsrente siden 

2003. PBU var tynget af høje garantier og valgte derfor i første færd at omlægge nye 

medlemmer til markedsrente. Senere fik alle andre medlemmer også markedsrente. 

PBU havde nogle betænkeligheder ved beslutningen, men det er blevet taget godt 

imod af medlemmerne. Når alt kommer til alt, mener PBU, at de har givet deres med-

lemmer et bedre afkast, end de ellers ville have kunne give. Når et selskabet er bun-

det op på høje garantier, er det samtidig fastlåst i et investeringsunivers, som ikke 

giver plads til at tage særlig meget risiko og heller ikke giver så store afkast som ved 

en friere mere risikofyldt investering. 

 

5. Principperne blev debatteret og medlemsforaene gav udtryk for, at de gerne vil 

beholde gennemsnitsrenten. 

 

6. Foraene har i foråret arbejdet med forståelse af LærerPensionens virkemåde. Foraene 

har fået kendskab til rammeaftalen med overenskomstparterne, forskellige opsprings-

former, skatteregler, forsikringsprodukter og snuset lidt til offentlige ydelser og mod-

regning. På seminaret i maj måned arbejdede foraene desuden med de første ønsker 

og visioner for fremtidens LærerPension. 

 

7. Hen over sommeren har sekretariatet arbejdet videre med foraenes ønsker og efter 

først at have genopfrisket rammerne for pensionsordningen, blev de forskellige mu-

ligheder for alderspension, invalidepension og dødsfaldspension fremlagt.  

 

8. Hver bordgruppe fik en pc stillet til rådighed, hvor der var et program med de mulige 

dækninger. Der var fri leg og foramedlemmerne kunne afprøve konsekvensen af 

forskellige valg. 



 

 

 

 

9. Ved den efterfølgende fælles debat kom der flg. forslag frem:  

 

Alderspension 

Der var bred enighed om, at den livsvarige alderspension skal suppleres op med en 

10-årig ratepension med reservesikring. Der var også enighed om at fjerne børnepen-

sionen til alderspensionister og bruge besparelsen på at dække børnene bedre i andre 

situationer. Det kunne enten være at sætte børnepensionen op fra 25 til 28% eller at 

tilføje børnepension ved midlertidig pension. Alternativ kunne besparelsen bruge til at 

købe ekstra livsforsikring.  

 

Foraene ønsker fortsat ikke alderssum, da den er for indviklet skattemæssigt og med-

lemmerne har mulighed for at oprette alderssummen på en privat PlusPension. 

 

Invalidepension 

Som udgangspunkt mente flere, at der burde være lidt mere valgfrihed f.eks. i valg af 

dækningens størrelse. Nogle mente, at det skulle være muligt at vælge en lavere 

dækning, så modregning i offentlige ydelser forsøges undgået, mens andre syntes, at 

det skal være muligt for dem, som kommer sent ind i ordningen at få en højere dæk-

ning. 

 

Sekretariatet gjorde opmærksom på nogle problemstillinger ved valgfrihed, nemlig at 

der skal stilles klare regler op for at undgå spekulation. Selskabet ønsker ikke at 

indføre brug af helbredsoplysninger, så justering af dækninger ville skulle håndteres 

på en anden måde evt. via en karensperiode. 

 

En anden vigtig faktor er omkostningerne. Her er der tale om tilpasning af it-

systemer, udvikling af selvbetjeningsmoduler, breve osv. samt ekstra bemanding ved 

telefonerne, da flere muligheder uundgåeligt vil kræve ekstra rådgivning. Debatten 

uddøde herefter lidt. 

 

Det store spørgsmål er så, om vores medlemmer vil gøre brug af valgfriheden. Med-

lemmerne i PBU kan købe ekstra forsikringsdækning, men der er stort set ingen, der 

gør det. Foraene er i tvivl om, hvorvidt deres kolleger, vil sætte sig særlig meget ind i 

tingene og gøre brug af mulighederne. De ville nok være tilfredse, hvis andre bare tog 

stilling til dækningernes størrelse. Herefter uddøde debatten om individuelle tilpas-

ning. 

 

Hvis selskabet skulle lægge sig på en dækning, der passer alles behov, mente flertal-

let, at det nuværende niveau på 100% af alderspensionen er passende. 

 

Dødsfaldspension 

Foraene var alle på det rene med, at dødsfaldsdækningen ikke er særlig høj, men at 

det er i orden, da det er nemt at købe ekstra livsforsikring i Forenede Gruppeliv og i 

banker. Selvom regnearket viste, at det ikke var dyrt at tilføje ekstra dødsfaldssum 

eller sætte den nuværende dækning op fra 50 til 100%, var der flere som var bange 

for at udhule alderspensionen. Dette set på baggrund af den blegnede diskussion om 

valgfrihed. 

 



 

 

 

Helt overordnet var det foraenes holdning, at alderspensionen ikke skulle røres, dvs., 

at ændringer i dækningen ved invaliditet og død skulle findes inden for disse dæknin-

ger ”krone til krone”. 

 

Til slut takkede Paul Brüniche-Olsen for en god dag med mange gode input til det 

videre arbejde med fremtidens LærerPension.  

 

 


