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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato Den 8. november 2016 

Til stede Medlemsforum Øst og fra Lærernes Pension deltog Susanne Bych og An-

nelise Rosenberg 

Fraværende Birgitte Langhave, Kim Bach og Rune Ibsen 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og siden sidst ved formanden 

2. Kommunikationsstrategi 

3. Pensionsordningerne 

4. PlusPension 

 

Referat 

 

1. Morten bød velkommen og knyttede et par bemærkning til det amerikanske præsi-

dentvalg.  

 

David, som er kredsstyrelsesmedlem i Lærerkreds 44, Køge og Stevns havde fået en 

medlemshenvendelse angående Lærernes Pensions dækning til medlemmer i ressour-

ceforløb. Medlemmet spurgte, om Lærernes Pension ikke kunne udbetale et engangs-

beløb til medlemmer i ressourceforløb ligesom PBU gør til sine medlemmer. Annelise 

forklarede baggrunden for Lærernes Pensions valg af dækninger og at vi i samråd 

med medlemsfora og bestyrelse, har valgt at styrke børnepensionen til medlemmer, 

som får helbredsbetinget pension. Børnepensionen udbetales løbende til egne børn og 

stedbørn i fælles hjem under 21 år og bliver ikke modregnet i den offentlige ydelse. 

Medlemsforum Øst vil gerne tale mere om problematikken på et fremtidigt møde. 

 

2. Susanne er kommunikationskonsulent hos Lærernes Pension og hun har arbejdet med 

kommunikation i pensionsbranchen i rigtig mange år. Det har altid været svært at få 

folk til at interessere sig for pension og en af de store udfordringer er, at mange per 

definition tror, at de ikke kan forstå, hvad vi skriver. Men faktisk er der sket rigtig 

meget på det område de sidste 10 år. 

 

Lærernes Pensions kommunikationsstrategi er langsigtet, men tingene går utrolig 

hurtigt, og Lærernes Pension skal tilpasse sig lige så hurtigt. Derfor er den langsig-

tede plan på nogle områder blot årene 2016-17.  

 

Lærernes Pension bruger Facebook til at fortælle den gode historie f.eks. om bygge-

riet i Aalborg eller til at sætte fokus på pension f.eks. i forbindelse med Pensionsda-

gen. Når vi får henvendelser på fb sørger vi altid for at give relevante og troværdige 
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svar, sagde Susanne. Alle i Medlemsforum Øst som er på fb opfordres til at ”like” Læ-

rernes Pension, så de kan følge med. 

 

Målgrupperne for kommunikationsstrategien er ikke kun medlemmerne men også den 

brede offentlighed og journalister. Susanne er presseansvarlig og eftersom Lærernes 

Pension er det 10. største pensionsselskab, er vi i journalisternes søgelys og kommer 

med i forskellige sammenligninger (benchmark).  

 

Når vi taler kommunikation, så vil Lærernes Pension meget gerne have at medlem-

merne opdaterer deres telefonnumre og mailadresser på hjemmesiden. Lærernes 

Pension skal ikke bruge dem i reklameøjemed, men udelukkende til at sende informa-

tive mails ud om den enkeltes pensionsforhold. Så hermed en opfordring til at få kol-

legerne til at opdatere deres profil. Der sker en segmentering af medlemmerne før vi 

sender noget ud og vi sender kun noget, der er relevant.  

 

Mads spurgte, om Lærernes Pension ikke kunne arbejde sammen med lærersemina-

rerne om at trække unge til uddannelsen, og Torben mente, at vi kunne få de unge til 

at interessere sig for pension ved at holde foredrag om pension på lærerseminarerne. 

 

Susanne fortalte, at der er for få, der logger ind efter de har fået velkomstmateriale 

fra os og derfor ser vi nu på en ny procedure. En mailbaseret procedure, hvor med-

lemmet bliver taget i hånden og får vist noget let forståeligt i starten. 

 

Minna mente, at tillidsrepræsentanterne har en opgave i at fortælle de nye om deres 

pensionsordning og Lene fortalte, at hun altid fortæller om Lærernes Pension, når hun 

snakker løn og ansættelsesvilkår. 

 

David foreslog, at vi sender en mail, når medlemmet har sparet 100.000 kr. op, så 

medlemmet bliver husket på at pensionsopsparingen er en stor del af lønnen. 

 

Jeppe synes, Lærernes Pension skulle gøre lidt mere reklame for muligheden for eks-

tra opsparing på en PlusPension fordi ekstra opsparing giver mulighed for at trække 

sig tidligere tilbage fra arbejdslivet. Gitte kunne rigtig godt tænke sig at dykke lidt 

mere ned i PlusPensionens fordel og konstaterede, at ægtefæller også gerne på tegne 

en PlusPension. 

 

Karina var glad for at høre, at Lærernes Pension arbejder på at forbedre ”pensions-

tjekket”, så man kan få tjekket prognosen for opsparingen ved forskellige aldre. Hun 

fortalte, at de på kredskontoret tjekker løn og pensionsindbetalinger i ugerne 44-46 

som del af kampagnen ”er du ok? ”. I den forbindelse opfodrede Jens til at tjekke, om 

arbejdsgiverne har husket at regne pensionsbidrag af de forskellige tillæg. 

 

Susanne havde skitser med fra nye introsider og spar-op side og bad om feedback og 

kommentarer til disse. 

 

3. Annelise fortsatte hvor hun slap ved uddannelsesdagen. Her havde hun nemlig tegnet 

et billede af udviklingen i pensionsordningerne fra tjenestemandspensionen til nu. 

Hun gennemgik de forskellige former for alderspensioner og de valgmuligheder, med-

lemmerne bliver stillet overfor ved pensionering. Der blev især brugt meget tid på 
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pensionstjekket og alle havde egen pc eller tablet med, så de kunne blive klogere på 

egen pension.  

 

Folkepensionsalderen stiger og mange lærere vil gerne stoppe tidligere, men det kræ-

ver, at man sørger for at spare nok op. Lærernes Pension vil gerne have at medlem-

merne så tidligt som muligt sætter sig ind i deres pensionsforhold og begynder at 

spare ekstra op på f.eks. en PlusPension. Det giver dem mulighed for at trække sig 

tidligere tilbage fra arbejdslivet. Annelise fortalte også om muligheden for at trappe 

langsom ud af arbejdslivet ved at gå ned i arbejdstid og supplere sin indtægt med 

pension (delpension).  

 

4. PlusPensionens forskellige produkter, skatteregler og modregningsregler blev gen-

nemgået. Annelise forklarede lidt om forskellen mellem en PlusPension hos Lærernes 

Pension og en pensionsopsparing i banken. Hvis man skal sammenligne de to produk-

ter, skal man se på de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og de årlige omkostninger i 

procent (ÅOP) samt på de historiske afkast. Find en sammenlignelig periode. 

 

Tak for en god dag i Greve 

 


