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MØDEREFERAT 

Møde om Dagsmøde i Medlemsforum Øst 

Møde dato 19. januar 2015 

Til stede Medlemsforum Øst samt fra sekretariatet Ditte Amstrup og Annelise 

Rosenberg 

Fraværende Lene Nielsen, Lisbeth Johansen, Mads Troelsø, Steen Nielsen 

Referent Annelise Rosenberg 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst 

2. Siden sidst 

3. Ny LærerPension 

4. Følgerne af førtidspension- og sygedagspengereformerne 

5. Arv, testamente og begunstigelse 

6. Ny hjemmeside 

7. Tema for årsmødet 

8. Tak for i dag 

 

Referat 

 

1. Formanden bød velkommen til dagsmøde i Medlemsforum Øst. I en turbulent tid, hvor 

mange er pressede har vi her et frirum, hvor vi kan møde med andre i samme situati-

on og få tankerne ind i andre baner. 

 

2. Lærernes Pension kommer kun med gode nyheder i det afkastet formentlig kommer 

til at ligge på 12,7%. Regnskabet skal godkendes af revisionen og bestyrelsen før det 

bliver meldt endeligt ud. Ved fælleskonferencen i efteråret fortalte Jesper Brohus om 

vores pæne situation i forhold til de fælles reserver, og det er da også grunden til at 

vi kan sætte depotrente op til 6,5% før skat. Der er også et pænt overskud på risiko-

regnskabet for invalidepensioner og derfor har vi sat prisen ned med 25% pr. 1. ja-

nuar 2015. Til sidst kan vi glæde os til den nye hjemmeside går i luften den 27. janu-

ar 2015.  

 

 

3. Vi går nu ind i sidste fase om revision af LærerPensionen og det betyder, at det nu er 

sidste chance for at gøre indvendinger eller komme med gode ideer til det nye ydel-

sesmønster. Foraenes ønsker er blevet fremført for bestyrelsen og der var en bred 

enighed for de foreslåede ændringer. Bestyrelsen ønsker ikke at give medlemmerne 

mulighed for individuelle tilpasninger af de forskellige ydelser, da det er for dyrt i 

udvikling i forhold til behovet. Erfaringer fra andre arbejdsmarkedsselskaber viser, at 

medlemmerne ikke bruger mulighederne. 

 

23. januar 2015 
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Det nye ydelsesmønster vil indeholde et nyt beregningsgrundlag. Eftersom levetider-

ne stadig forbedrer sig, er vi nødt til med jævne mellemrum at tilpasse vores ordnin-

ger. Det gælder for det nye ydelsesmønster, men også for forhøjelser at indbetalin-

gerne på de gamle ydelsesmønster. Forudsætningerne for invaliditet ændrer vi ikke 

på og grundlagsrenten til være den samme som på YM08. 

 

Ydelserne på den nye Lærerpension vil være som følger: 

 

Alderspension kommer til at bestå af livsvarig alderspension (uden skjult forhøjelse) 

og en valgfri ratepension med reservesikring. Det blev debatteret om hvorvidt rate-

pensionen skal være på ordningen fra starten eller ej. Det var gode argumenter både 

for og imod, men Medlemsforum Øst var overvejende for at ratepensionen skal være 

på ordningen fra starten og at medlemmerne skal kunne vælge den fra. 1/6 af indbe-

talingerne skal gå til ratepension. Det er samme beløb, som der tidligere gik ind på 

kapitalpension. 

 

Børnepension til alderspensionister vil ikke være på det nye ydelsesmønster. 

 

Invalidepensionen vil stadig være 100% af den livsvarige alderspension. Ved valg af 

ratepension, vil den livsvarige alderspension være mindre og dækningen vil ligeledes 

være mindre. Det anser forummet ikke som noget problem, da vi lander på samme 

niveau, som da vi havde kapitalpension på ordningen. 

 

Der bliver tilknyttet børnepension til den midlertidige pension, således at børnefamili-

erne bliver bedre stillet, hvis en forsørger mister sit job pga. sygdom. Børnepensionen 

har den fordel, at den ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser. 

 

Dødsfaldspensionen forbliver uændret en 10-årigratepension med mulighed for kon-

vertering til sum. Dødsfaldspensionen nedtrappes efter 5 år på alderspension og kan 

fortsat helt fravælges ved alderspensionering. Desuden vil ratepensionen komme til 

udbetaling ved dødsfald før medlemmet selv har fået det fulde beløb. 

    

4. Det er to år siden førtids- og fleksjobreformen trådte i kraft og Lærernes Pension har 

analyseret på følgerne af denne. Baggrunden for reformen er et ønske om at færre får 

tilkendt en offentlig førtidspension, at restarbejdsevnen skal kunne udnyttes bedre, så 

flere borgere kan forsørge sig selv helt eller delvist. På landsplan så man store for-

skelle i tilkendelserne af førtidspension og dette skulle der også rettes op på. Tvær-

faglige rehabiliteringsteams skal hjælpe borgerene med en ordentlig udredning.  

 

Lærernes Pension er begyndt at se lærere som bliver ansat i fleksjob med få timer. I 

2013 blev den supplerende bidragsfritagelse indført i Lærernes Pension. I 2013 var 2 

medlemmer berettigede mens tallet i 2014 var steget til 73 medlemmer.  

 

Med reformen er det blevet sværere at få tilkendt en offentlig førtidspension – især 

for fok under 40 år. Lærernes Pension kan se det på antallet af varige tilkendelser af 

invalidepension, som er faldet med ca. 25%. Heldigvis kan vi hjælpe vores medlem-

mer med den midlertidig pension og vi har da også set en tilsvarende stigning i disse 

tilkendelser. Lærernes Pension har dog samme andel tilkendelser til medlemmer un-

der 40 år som før reformen. 
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Der er også strammet i sygedagpengeloven med henblik på at få borgerne udredt 

hurtigere. Tidligere kunne en borger gå i op til et år, før sagsbehandlerene i kommu-

nen skulle lave en plan for udredning, nu skal det ske efter 22 uger. Det lægger et 

voldsomt pres på det offentlige men også på de borgere, som ryger direkte på en 

ydelse svarende til kontanthjælp (ressourceforløb) og med fuld modregning for deres 

invalidepensioner.  

 

Medlemsforum Øst udtrykte et klart ønske om, at Lærernes Pension suspenderer 

udbetalingen i den periode, hvor der sker modregning. Det er kollektivets penge, som 

ryger direkte i statskassen, blev der sagt. 

 

5. Medlemsforummet blev ført godt ind i reglerne for hvem der arver, hvordan man 

laver et testamente, hvor meget man må testamentere til hvem, hvad der sker med 

pensionsordningerne, hvor meget boafgift man skal betale og hvor store pengegaver 

man må give til hinanden. Mange blev meget klogere af oplægget. 

 

6. Den nye hjemmeside går i luften den 27. januar 2015 og medlemsforummet blev 

præsenteret for et eksempler på, hvordan stil og farve kommer til at være. Hjemme-

siden bliver lettere at gå til, da Din Pension bliver sekvenseret, så medlemmerne ikke 

får for mange unødige oplysninger. Annelise opfordrede til at alle logger på og tjekker 

siden, og hvis der opstår problemer, så send en mail til Susanne med beskrivelse af 

problemet og gerne et skærmprint.   

 

7. Sekretariatet har lyttet til foraenes ønsker for tema til årsmødet i april og har 

følgende forslag til emner og oplagsholdere: 

 

a. Etik 

b. Investerings- eller pensionsekspert til at se på Lærernes Pension udefra 

c. En privat spiller på markedet, som er uenig med Lærernes Pension om fx 

gennemsnitsrente 

d. Nudging – hvordan får vi folk til at interessere sig for pension og opsparing 

 

Der kom et forslag mere, om at ældresagens kommunikationschef kunne komme 

og fortælle om hvordan det er at blive ældre. 

 

Ved håndsoprækning blev det Nudging, som løb af med sejren. Hvis Medlemsfo-

rum Vest er enige, så vil sekretariatet finde en oplægsholder til årsmødet. 

 

8. Farvel og tak for en god dag i Medlemsforum Øst 

 


