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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Vest 

Møde dato Den 2. november 2016 

Til stede Medlemsforum Vest samt fra Lærernes Pension Susanne Bych og Annelise 

Rosenberg 

Fraværende Benny Bukhave, Lasse Langfeldt og Peter Albrechtsen 

Referent Annelise Rosenberg 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og siden sidst ved formanden 

2. Kommunikationsstrategi 

3. Pensionsordningerne 

4. PlusPension 

 

Referat 

 

1. Leif bød velkommen til dagsmøde i Medlemsforum Vest. Han havde fået to henvendel-

ser vedr. ungdomsboligerne i Århus og begge er blevet henvist til vores hjemmeside 

for mere information.  

 

Leif konstaterede, at 2025-planen er sat på pause, så vi ved stadig ikke i hvilket om-

fang ændringerne vil påvirke vores pensioner. Der var en del snak om pensionstjek-

ket, hvorfor pensionstallet blev så lavt hos nogle, og hvad der skal til for at alle kom-

mer op på de anbefalede 70%.  

 

Pensionsdagen den 30. oktober havde været en succes. Næsten for stor fordi der var 

stort pres på telefonerne og lang ventetid på call-back-funktionen.  

 

Geir havde været til 1. spadestik til vores byggeri i Aalborg og han viderebragte stor 

ros til Lærernes Pension fra borgmester og bygherre. Lærernes Pension er omhygge-

lige og passer godt på medlemmernes penge, blev der sagt.  

 

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. I det hele taget foregår der en hel masse på Facebook, så Susanne opfordrede 

dem, som er på fb til at ”like” Lærernes Pension, så de kan følge med der. 

16. november 2016  
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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. 

 

Susanne fortalte, at der i mange tilfælde sker en segmentering af medlemmerne før 

vi sender noget ud. Vi bestræber os på kun at sende noget, der er relevant. Susanne 

fortalte også om tankerne bag den oplevelse et nyt medlem skal have, når medlem-

met møder Lærernes Pension for første gang. 

 

Lærernes Pension kommunikerer på tværs af forskellige medier, og der var en del 

snak om brugen af forskellige sociale medier. Der var f.eks. forskellige holdninger til 

brugen af Twitter og om hvorvidt vores målgruppe læser aviser som f.eks. lokalaviser 

eller Metroexpress.  

 

Susanne havde skitser med fra nye introsider 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 

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 Middelfart 

 

 


