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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde Medlemsforum Vest 

Møde dato 16. januar 2020 

Til stede Medlemsforum Vest 

Fra sekretariatet: Morten Skjerk, Susanne Bych, Line Harvest, Jesper Bro-

hus 

Fraværende Elisabeth Kanstrup Petursson, Henrik Kølbæk, Leif Plauborg, Søren Holm 

Paulsen 

Referent Susanne Bych (og lidt Morten Skjerk) 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen – ved Eva Nygaard 

2. Siden sidst - ved Morten Skjerk  

3. Garanti or not to be?  ved Jesper Brohus, ansvarshavende aktuar 

4. Dataetik – Cool eller Creepy ved Line Harvest, jurist 

5. Det har vi af data i dag – skal vi være mere cool eller mere creepy? ved kommunika-

tionschef Susanne Bych 

6. Intro til zExpense – den nye måde at få refunderet udlæg m.v. ved Morten Skjerk  

7. Tak for i dag  

 

Referat 

 

1. Eva Nygaard bød velkommen i formandens fravær.  

Har haft et par medlemshenvendelser på investeringer. En mente at han kunne lave 

et langt bedre afkast selv. En anden kunne fortælle at Lærernes Pension er langt min-

dre grønne end andre selskaber, fx PBU. 

 

2. Morten Skjerk fortalte at sekretariatet nu er flyttet, der var en videohilsen fra den nye 

direktør, Karsten Kjeldsen, at selskabet nu formelt set er omdannet til et ’arbejdsmar-

kedsrelateret livsforsikringsselskab’, at der havde været et forrygende godt afkast i 

2019 på 17,4%, at Mettemalou er begyndt at vende tilbage til arbejde, samt lidt 

punkter fra det seneste bestyrelsesmøde om budget, herunder den uændrede depot-

rente på 5%, og uændret administrationsbidrag på 1%.   

 

3. Jesper Brohus gennemgik baggrunden for at der overhovedet ligger en garanti bag 

pensionsordningen, og hvordan garantien har udviklet sig historisk gennem de for-

skellige ordninger frem til de nuværende tanker om, hvorvidt man helt skal opgive 

garantier eller garantere en negativ forrentning for at sikre, at selskabet ikke bliver 

låst investeringsmæssigt, fordi ’for høje’ garantier øger kravet til hensættelser.  

Han lagde op til en første gruppedebat om holdningen til garanti, udjævning og sik-

kerhed gennem renteafdækning.  

--- 

Gruppearbejde  

11. februar 2020  
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Generelt synes Medlemsforum Vest, at det var et svært emne at have holdninger til. 

Flere mente dog, at garantierne i dag er så lave, at de ikke længere har en betydnin-

gen, og at det i sidste ende er Lærernes Pension der ved, hvad der er bedst for med-

lemmernes penge. Enkelte nævnte, at Lærernes Pension bør have en garanti, når nu 

medlemmerne ikke bare kan tage deres penge og gå, hvis de er utilfredse - en ga-

ranti er mere forpligtende. Der var også enkelte der mente, at Lærernes Pension 

burde gå over i et markedsrenteprodukt, når garantierne alligevel ikke er noget værd. 

Der blev også talt om, at ældre medlemmer og invalidepensionister skulle have lov til 

at beholde deres garantier, så det ikke går ud over deres pensioner. Det var der dog 

ikke enighed om, da flere også mente, at det var vigtigt at holde fast i, at det er ens 

for alle medlemmer.  

 

Jesper Brohus præsenterede derefter seks scenarier  

1. Nyt beregningsgrundlag  

2. Individuelt omvalg 

3. Individuelt omvalg med produktændringer 

4. Ændringer for fremtidige præmier 

5. Kollektivt omvalg 

6. Ingen ændringer  

 

Og lagde op til en ny omgang input fra medlemsforummet.  

 

Der var mange spørgsmål til de forskellige scenarier, fx ville Medlemsforum Vest 

gerne vide, hvor sandsynligt et rentefald er, og om det ikke bare er bedre at se tiden 

an. Der var også næsten enighed om, at Lærernes Pension ikke bør gennemføre et 

omvalg på garantierne, da det er for svært et emne at gennemskue og dermed tage 

stilling til. De var heller ikke begejstret for, at Lærernes Pension kunne ende med to 

medlemsgrupper med forskellige grundlag - det mente de var usolidarisk. Et omvalg 

om garantier, vil med stor sandsynlighed også skabe en masse usikkerhed blandt 

medlemmer. Alt i alt ønskede de fleste, at Lærernes Pension valgte den løsning, som 

er bedst for medlemmerne uden at involvere dem, men blot informere om beslutnin-

gen og baggrunden for den.  

 

4. Line Harvest præsenterede Forsikring & Pensions nye initiativ om Dataetik, ’Cool eller 

Creepy’. Selv om Forsikrings- og pensionsbranchen er en af de tungest reguleret 

brancher, så handler dataetik ikke bare om at leve op til lovgivningen og GDPR. Det 

er nemlig muligt at gå meget langt med både lovgivningen og GDBR i ryggen, så 

længe medlemmerne har givet et samtykke. Derfor har branchen også et etisk og 

moralsk ansvar over for deres medlemmer, og det er netop det, dataetik handler om. 

 

5. Susanne Bych kom med eksempler på, hvad Lærernes Pension bruger data til i kom-

munikationen. Derudover havde hun en række tænkte eksempler på, hvad data også 

kan bruges til. Medlemsforummet skulle efterfølgende i grupper diskutere om de 

tænkte eksempler var cool eller creepy. 

 

Og det kom der en række gode input til.  

Der var klar afstandtagen til, at få henvendelser via Facebook, uanset situationen. 

Men når man eksempelvis er gået i stå i en selvbetjening, kan en mail være OK.  
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Flere udtrykte ønske om at medlemmer kunne blive kontaktet fx ud fra ny status 

(gift/skilt/børn/en bestemt alder).  

Også rart at få at vide at bonusbørn er dækket (… ’men vi ved ikke, om I har bonus-

børn!’) 

Et eksempel hvor LP fx hentede oplysninger om bolig/gæld via tinglysning.dk var ’cre-

epy’, men hvis medlemmet selv angav oplysningerne, kunne det godt være ’cool’.  

 

6. Morten Skjerk introducerede afregning via zExpense – lidt spørgsmål og konkret 

hjælp lod til at sætte godt gang i brugen af den nye afregningsform. 

 

7. Og så sluttede mødet i god ro og orden.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


